
Rótarýk lúbbar  eru  hvat t i r  t i l  að  

v inna  að  þ jónustuverkefnum með  

og  fyr i r  ungt  fó lk .   

 

Með  þv í  að  sa mþykk ja  að  taka  upp  

h ina  ný ju  þ jónustu le ið  er  ekk i  

ver ið  að  bæta  v ið  ný ju m verk -  

e fnum he ldur  sameina  ungmen-

nastarf ið  und i r  e inn  hat t ,  en  þv í  

var  áður  sk ip t  á  mi l l i  sa mfé lags -  

og  a lþ jóðaþ jónustunnar .  Ver ið  er  

að  gera  það  enn  sýn i legra  en  áður  

og  gefa  þv í  meira  v ægi .  

 

Þá  leggur  hreyf ing in  áhers lu  á  að  

í  ö l lu  ungmennastarf i  séu  skýrar  

verk lagsreg lur  t i l  að  fyr i rbygg ja   

áre i tn i  og  kynferð is leg a  mis -

notkun .  Nú  er  unn ið  skv .  sam -

ræmdu m verk lags reg lum s em um-

dæmum er  sky l t  að  taka  u pp  og  fá  

samþykktar  h já  Rotary  In terna-

t iona l .  Reg lur  þessar  e ru  aðgeng i -

legar  á  he imas íðunn i  ro tary . i s .   

Þjónustuleiðir Rótarýhreyfingarinnar hafa 

lengst af verið fjórar, þ.e. klúbbþjónusta, 

starfsþjónusta, samfélagsþjónusta og 

alþjóðaþjónusta.  

Á löggjafarþingi Rótarýtarýhreyfingar- 

innar sem haldið var í apríl 2010 var 

samþykkt lagabreyting og fimmtu þjón-

ustuleiðinni bætt við, þ.e. ungmenna- 

þjónustunni (New Generation Service.) 

Aukin áhers la á ungmenna

- starf  
Rótarýhreyf ing in  hefur  í  vaxand i  

mæl i  lag t  áhers lu  á  ung menna -  

s tar f .  Hún  á l í tu r  það  vera   

sky lda  hvers  fé laga  að  aðs toða  

ungu  kyns lóð ina ,  a l l t  un gt  fó lk  

yngra  en  30  á ra ,  v ið  að  bæta  

hæfn i  s ína ,  t i l  að  t rygg ja  sér  

betr i  f ramt íð  og  ja fn fra mt  að  

á t ta  s ig  á  þv í  hve  f jö lbreyt tar  og  

ó l íkar  þarf i r  þe i rra  e ru .   

 

Fimmta þjónustuleiðin  

Ungmennaþjónustunefnd  

Lagt er til að rótarýklúbbar hafi ungmennaþjónustunefnd sem eina af fastanefndunum  

Nefndin skal kynna fyrir klúbbfélögum og ungu fólki starf Rótarýhreyfingarinnar og þau verkefni sem 

hreyfingin vinnur að á þessu sviði svo sem nemendaskipti, sumarbúðir, námsstyrki, námshópaskipti, 

Rótaract o.fl. Nefndin skal hvetja félaga og ungmenni til þátttöku í þessu starfi og hafa yfirumsjón með þeim 

ungmennaverkefnum sem klúbburinn ákveður að ráðast í. 
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Helstu verkefnin: 

Skiptinemar  

Sumarbúðir  

Rótaract  

Friðarstyrkur  

GSE-starfshópaskipti  

Georgíu-styrkur  

Tónlistarstyrkur  

 September 2011 

Ungmennaþjónustan hefur verið skilgreind í grundvallarlögum klúbba sbr. heimasíðu 

rotary.is. Lagt er til að í sérlögum klúbbanna verði verksviði nefndarinnar lýst svo: 

“Ungmennaþjónustan, fimmta þjónustuleiðin, staðfestir þær jákvæðu breytingar sem leiða af þátttöku 

unglinga og ungs fólks í leiðtogastarfi og þróun þess, þátttöku þeirra í þjónustuverkefnum heima– og 

heiman, og í gagnkvæmum skiptaverkefnum sem stuðla að og styrkja frið í heiminum og menningarlegan 

skilning.” 

Grundvallarlög og sérlög klúbba 



Rótarýklúbbar á Íslandi vinna að margvíslegum ungmennaverkefnum;  

 Veita viðurkenningar við útskriftir úr grunnskólum, framhaldsskólum, tón-

listarskólum og fyrir árangur í keppnum og mótum ungs fólks 

 Annast starfskynningar fyrir grunnskóla- og framhaldsskólanema m.a. með 

því að bjóða nemum með sér á vinnustaði 

 Taka á móti skiptinemum og senda ungmenni utan 

 Halda ræðunámskeið fyrir grunnskólanema 

 Bjóða afkomendum á fjölskyldukvöld 

 Styrkja mánaðarlega SOS-barnaþorp 

 “Ungur snillingur”  hvatningarverðlaun til ungs fólks á sviði lista og menningar 

 Annast um svæði/aðstöðu fyrir ungt fólk í samstarfi við bæjaryfirvöld 

 Styðja við starf Rótaractklúbbsins Geysis 

 Þá veitir umdæmið tónlistarstyrk til umgmennis á Stórtónleikum rótarý í janúar ár hvert  

 

Helstu ungmennaverkefnin:  
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Rótarýumdæmið á Íslandi 

Suðurlandsbraut 54 

108 Reykjavík 

Sími: 568 2233 
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Rótaract eru samtök ungs fólks á aldrinum 18-30 ára sem hafa það markmið að þroska leiðtogahæfileika sína og 

fjölga faglegum möguleikum. Rótaractfélagar þjóna samfélaginu innanlands og utan og vinna að alþjóðlegum 

skilningi og friði í heiminum. Rótaractklúbburinn Geysir var stofnaður 2009. Móðurklúbbar hans eru 

Rótarýklúbburinn Borgir og Rótarýklúbburinn Görðum. Klúbburinn fundar 1. og 3. þriðjudag hvers mánaðar kl. 

17:00 í Ungmennahúsinu Molanum í Kópavogi.  www. rotaracticeland.com  

Skiptinemar sem eru á aldrinum 16-18 ára dveljast ellefu mánuði í gestgjafalandinu á heimilum rótarýmanna. 

Ætlast er til að skiptin séu gagnkvæm þannig að þeir klúbbar sem senda nemendur utan taka á móti í staðinn. 

Nemendaskiptin standa jafnt börnum rótarýfélaga sem og öðrum til boða og er umsóknarfrestur 1. desember ár 

hvert.  Góður skiptinemi er góð landkynning og framlag til friðar í heiminum. ROTEX eru alþjóðleg samtök 

fyrrverandi skiptinema en Rótaractklúbburinn býður fyrrverandi skiptinemum þátttöku í Rótaract. 

Sumarbúðir er tveggja til fjögurra vikna dvöl í sumarbúðum á vegum rótarýklúbba fyrir ungt fólk á aldrinum 16-24 

ára. Mikill fjöldi sumarbúða er í boði hverju sinni oft tengt ákveðnu þema, s.s. gönguferðir, fjallaferðir, bátsferðir, 

skoðunarferðir, hjólreiðaferðir eða annað skemmtilegt. Þátttakendur greiða ferðakostnað, vasapeninga og 

tryggingar. Mörg íslensk ungmenni hafa farið í sumarbúðir á vegum rótarý en umsóknarfrestur er í febrúar/mars 

ár hvert og sendir æskulýðsnefnd umdæmisins boðsbréf til klúbbanna. 

Georgíustyrkir (GRSP) Íslenskum námsmönnum á aldrinum 18-24 ára býðst eins árs námsdvöl við háskóla í 

Georgíu. Börn rótarýfélaga geta sótt um til jafns við aðra. Umsækjendur búa á stúdentagörðum í umsjá ákveðins 

rótarýklúbbs.  Umsóknarfrestur er árlega 1. október og sérstakt umsóknareyðublað er á rotary.is.  Yfir 70 

Íslendingar hafa hlotið Georgíustyrk en að jafnaði eru 1-4 Íslendingar sem hljóta styrkinn árlega. 

Friðarstyrkurinn. Rótarýsjóðurinn veitir árlega styrki til tveggja ára meistaranáms. Styrkirnir eru við 8 viðurkennda 

háskóla víðs vegar um heim og eru veittir til náms og rannsókna sem tengjast alþjóðasamstarfi og eflingu friðar í 

heiminum. Styrkirnir eru ætlaðir fólki (ekki afkomendum rótarýfélaga) sem þegar hefur reynslu af alþjóðastarfi auk 

þess að hafa lokið fyrstu háskólagráðu. Íslenska umdæmið má senda eina umsókn árlega og athyglisvert er að 

íslenski umsækjandinn hefur alltaf hlotið styrk eða alls 10 sinnum.  Umsóknarfrestur er í apríl ár hvert. 

Starfshópaskipti (GSE) eru ætluð ungu fólki úr atvinnulífinu (ekki afkomendum rótarýfélaga) á aldrinum 24-40 

ára með góða menntun og a.m.k. tveggja ára starfsreynslu. Skiptin eru gagnkvæm milli umdæma en fjórir 

einstaklingar fara í 4 vikna dvöl með reyndum rótarýfélaga til að kynna sér atvinnulíf og menningu viðkomandi 

lands.  Starfshópaskipti eru að jafnaði annað hvert ár og eru þátttakendum að kostnaðarlausu. 


