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Pasilan Rotaryklubi toteutti ensimmäisen Matching Grant –projektin Martti
Ahtisaari –koulun oppilaiden lukutaidon kehittämiseksi vuosina 2006 – 2008.
Avustusvarat olivat yhteensä 11.000 USD.
Projektin syventämistä jatkettiin vuosina 2009 – 2012 Matching Grant 2 –projektilla.
Avustusvarat olivat yhteensä 13.000 USD ja mukana projektissa olivat myös
Herttoniemen ja Pohjois-Helsingin klubit.
Molemmat projektit onnistuivat erinomaisesti ja koulun kirjastoon hankittiin
runsaasti kirjoja ja koko tila ajanmukaistettiin palvelemaan lasten lukutaidon
kehittymistä.
Aikaisempien onnistuneiden projektien innoittamina alettiin valmistella
Rotarysäätiön uusien toimintamallien mukaista Global Grant –hanketta vuonna
2013. Uuden toimintamallin keskiössä oli resurssien aikaisempaa tehokkaampi
käyttö ja näin ollen uusien projektien tuli olla vaikutukseltaan merkittävämpiä kuin
aikaisemmin.

Uusi ratkaisu on varsin haasteellinen. Lähtökohtana on juurruttaa
ammattimaisesti sitä tietoa ja taitoa, josta oma koululaitoksemme on
maailmankuulu, namibialaisiin opetusohjelmiin ja –suunnitelmiin
nimenomaan namibialaisista lähtökohdista.
Toimintamalli on selkeä ja tukee hyvin kestävää kehitystä. Tavoitteena on
kouluttaa kuusi namibialaista ja kuusi suomalaista opettajaa vastavuoroisesti
kohdemaissa niin, että vuoden aikana kaksi suomalaista opettajaa vierailee
Namibiassa seitsemän viikon ajan ja kaksi namibialaista opettajaa Martti
Ahtisaari –koulusta vierailee Suomessa seitsemän viikon ajan. Projektin
pilottivaiheen kesto on kolme vuotta.
Kestävä kehitys toteutuu siten, että malli perustuu pitkän aikavälin
yhteistyölle ja kommunikaatiolle. Sen lisäksi se korostuu siinä, että opettajat
ovat yhteydessä lähialueen muihin kouluihin Namibiassa ja pyrkivät näin
juurruttamaan innostusta edelleen. Samalla projekti tulee suomalaisten
opettajien kansainvälistymistä ja monikulttuurisuuden arvostamista.

Piirin 1420 klubeista ovat mukana Helsinki, Herttoniemi, Hesperia, Itä-Helsinki,
Kallio, Karjaa, Karkkila, Kerava, Lauttasaari, Luoteis-Helsinki, Tikkurila, Tuusula,
Töölö, Vantaa - Airport, Verkkorotary, Vihti, Vuosaari, Pasila ja Windhoek
Namibiasta.
Hankkeen kehittäminen ja eteenpäin vieminen ovat vaatineet paljon työtä ja
byrokraattisia sekä rahoitukseen liittyviä ongelmia on ollut, minkä johdosta hanke
on viivästynyt. Muun muassa tästä johtuen ja Rotarysäätiön kanssa käytyjen
neuvottelujen jälkeen alkuperäinen kolmen vuoden Global Grant on jaettu
kolmeen vuoden kestävään osuuteen ja projekti käsitellään nyt ammatillisena VTT
koulutusohjelmana (Vocational Training Team) eikä humanitaarisena hankkeena.
Helmikuussa 2017 voidaan todeta, että hanke on täysin kunnossa eli
yhteistyökoulut ja opettajat on sovittu, Namibian Windhoekin Rotaryklubi on
sitoutunut yhteystyökumppaniksi ja opettajien ohjelma, tavoitteet, raportointi ja
hankkeen tuloksellisuuden arviointi on suunniteltu. Hankkeen rahoituksen
kerääminen klubeilta on parhaillaan käynnissä. Rahoitusta saadaan myös piiriltä ja
Rotarysäätiöltä.

Tuusulan Rotaryklubi teki hankkeesta yhteistyösopimuksen (MOU) Pasilan
Rotaryklubin kanssa 4.11.2014. Sen mukaan klubin tuki hankkeelle on yhteensä
700 euroa kolmen vuoden aikana. Hankkeen edettyä tähän vaiheeseen klubi
on maksanut koko summan Pasilan klubille 24.2.2017.
Tämä Global Grant –hanke on erinomainen osoitus Rotarytoiminnasta.
Hankkeessa on mukana 20 klubia ja se toimii Rotaryrahoituksella ilman
verovaroja. Tämä noudattaa täysin Rotaryperiaatetta – tehdä hyvää. Lisäksi
hanke toteuttaa Namibian kulttuurisia arvoja ja Namibian Suomen
suurlähettiläs Bonny Haufiku on oman toimintansa prioriteetiksi asettanut
koulutuksen ja siksi odottaa hankkeelta paljon.
Hanke on täysin linjassa YK:n huippukokouksen syyskuussa 2015 hyväksymän
agenda 2030:n eli YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman kanssa.
Toimintaohjelman tavoite 4 on taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet. Suomessa Valtioneuvosto on
antanut Eduskunnalle istuntokauden aluksi selonteon ko. ohjelmasta.

