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Sikre skolebarna i landsbyen Tatev friskt 
drikkevann og gode sanitære forhold 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjektet har sikret 
skolebarna i landsbyen 
Tatev på grensen mot 
Nagorno Karabach og 
Iran friskt drikkevann og 
gode sanitære forhold 
med positiv 
helsepåvirkning i en 
meget sårbar alder.  
 
De samme mulighetene 
har på grunn av dette 
tiltaket kommet ca 400 
av landsbyens 1000 
innbyggere uansett alder 
til gode med 
overkommelige  
kostnader. 
 
Samarbeidsprosjekt med 
Moelv Rotary klubb. 
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Type Prosjekt Matching Grant Totalt Budsjett NOK  

Periode Mars – September 2013 Samlet TRF bidrag  

  Samlet DDF/distriktsmidler  

    

Norge Mottakerland 

Rotary Distrikt 2305 Distrikt/land  

Primær Klubb  Lokal klubb  

Andre klubber  Andre klubber   

    

Samarbeidsorganisasjon  

Kortfattet Prosjektsammendrag 
Prosjektet har sikret skolebarna i landsbyen Tatev på grensen mot Nagorno Karabach og Iran friskt drikkevann og 

gode sanitære forhold med positiv helsepåvirkning i en meget sårbar alder.  

De samme mulighetene har på grunn av dette tiltaket kommet ca 400 av landsbyens 1000 innbyggere uansett alder 

til gode med overkommelige  kostnader. 

Samarbeidsprosjekt med Moelv Rotary klubb. 

Bakgrunn og hovedidé 
Hamar Vest og Moelv Rotary har ikke tidligere deltatt som hovedaktører i prosjekter av denne størrelse. I begge 

klubber ble det registrert en sterk vilje til å gjennomføre og delta aktivt «ute på banen». 

Rotarianeres medvirkning 
I Hamar Vest ble det opprettet en egen finanskomite som hadde som sin første oppgave å skaffe midler til klubbens 

egenandel på 25.000 kroner. Det gjorde de ved å skaffe klubben mulighet til å delta med dugnad på Birkebeinerrittet 

2013. Til sammen nærmere tredve dagsverk skaffet oss nesten 19.000 kroner. Klubben vil gjenta dette også i 2014 og 

flere har allerede meldt seg på som frivillige. Dette i seg selv styrker fellesskapet og den sosiale profilen innad i 

klubben.  

16 rotarianere inkl. noen ledsagere besøkte Armenia  i september 2013 og fikk se det ferdige prosjektet. 

Effekt og hensikt 
Prosjektet i Tatev ble fullført i september 2013.. 2000m ny vannledning og 1500 m avløpsledning ble resultatet, som 

budsjettert. 
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Økonomi 
Medgått beløp; 60.000USD  

Øvrig informasjon 
[Lenke til nettsider, YouTube mv.] 

Budsjett/Regnskap NOK 

Innkjøp utstyr, frakt  
  

Samlet kostnadsbudsjett  

Egenkapital fra primære klubber, netto  
Egenkapital andre klubber  
Tilskudd Distrikt (DDF, etc)  
Andre tilskudd  

Samlet finansiering  

Stipulert verdi av egeninnsats fra klubben(e)  

 


