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Fargerikt lederskap - Rotaract
Trondhjem Rotary Klub
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Målet med prosjektet er å tilby unge med 

minoritetsbakgrunn og andre unge lederopplæring 

og trening slik at de blir motivert til å søke 

lederoppgaver både innen frivilligheten og i 

arbeidslivet og slik bli rollemodeller for andre 

unge. Deltagerne i prosjektet skal forplikte seg til å 

etablere en Rotaract-klubb som kan overta 

ansvaret for videreføring av prosjektet.



DELTAGERNE MÅ SØKE

• 12 deltagere

• Majoritet med innvandrerbakgrunn

• 50/50 kvinner og menn

• 18-30 år
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TRONDHJEM ROTARY KLUB I SAMARBEID 
MED MANGFOLDHUSET I TRONDHEIM

Mangfoldhuset er en ideell, aktivitetsrettet organisasjon med 
fokus på frivillighet i grasrotarbeid. Organisasjonen skal være et 
ressurssenter og et HUS som fremmer engasjement og verdsetter 
et mangfold av kulturer, idéer, verdier og tilhørighet. Ved å legge 
til rette for kontakt og samhandling vil vi bidra til sosial utjevning 
og gjøre oss selv og samfunnet bedre i stand til å møte felles 
utfordringer gjennom felles løsninger.
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STYRINGSGRUPPE

• Kjetil Utne

• Leif Koren

• 1-2 fra Mangfoldhuset

• 1-2 eksterne
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KURS OVER FIRE HELGER HØST 2021

• Lederskap

• Organisasjon

• Tale- og debatteknikk, å snakke for forsamlinger

• Konflikthåndtering

• Aktivitetsledelse

• Økonomi

• PR og informasjon, media

• Etikk

• Organisasjonskultur

• Individuell rådgivning

• Mentorprogram
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• FINANSIERING:

• DISTRIKTETS TILTAKSFOND

• TRONDHEIM KOMMUNE

• STUDIEFORBUNDET SOLIDARITET

• LNU

• BUDSJETT OVER TRE ÅR 100-120.000
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REKRUTTERING AV DELTAGERE

• Utlyses bredt

• Innvandrerorganisasjoner og andre organisasjoner

• Videregående skoler og høyere utdanningsinstituisjoner

• Motivasjon er viktigere enn «cv»

• Bruk av sosiale medier og tradisjonelle media

.
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9Fremdriftsplan

Januar 2021 Søknader om finansiering

Februar 2021 Styringsgruppe etablert

Mars 2021 Finansiering på plass

April 2021 Utlysning av kurstilbud

15.mai 2021 Søknadsfrist

Mai 2021 Valg av deltagere

Juni 2021 Møte med deltagere, endelig 

program fastsettes i samråd med 

deltagerne. Etablering av 

Rotaractklubb

Juni-August 2021 Rekruttering av kursholdere, 

mentorer osv. Praktiske 

forberedelser.

Sep-Des 2021 Fire kurskvelder. Avslutning av kurs.

Desember 2021 Planlegging av videreføring



Hva kan du 

bidra med?



Vi inviterer de 
andre klubbene I 
Trondheim til
samarbeid
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