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Rotary Basics

ОСНОВИ НА РОТАРИ



Добре дошли в Ротари! 
Вече сте част от глобалната мрежа от доброволци 

бизнесмени, професионалисти и общественици. В 

Ротари клубовете в целия свят ротарианци като 

вас променят живота на своите общности и 

стават  приятели за цял живот. 

Как можете да станете пълноценен ротарианец?

ИЗПОЛЗВАЙТЕ УМЕНИЯТА СИ
✔  Посъветвайте се с клубните членове къде 

вашият опит е най-необходим. 

✔  Работете в клубните комисии.

✔  Участвайте в клубните асамблеи и 

помагайте в планирането на клубните 

дейности. 

ПОЕМАЙТЕ ОБЩЕСТВЕНИ 
АНГАЖИМЕНТИ
✔  Помагайте за реализацията на "знаковия" 

проект на вашия клуб, с който е известен в 

общността. 

✔  Ангажирайте се с младежка програма, 

спонсорирана от вашия клуб, например 

Интеракт. 

✔  Определете нуждите на вашата общност и 

предложете насочен към тях проект, в който 

ротарианците да участват с личен труд. 

ИЗГРАДЕТЕ СВОЯ МРЕЖА
✔  Посещавайте възможно най-много клубни срещи и 

отделяйте време да се запознаете с клубните членове 

отблизо. 

✔  Станете член на ротарианско дружество по интереси, 

срещайте се с ротарианци, които споделят вашите. 

✔  Посетете дистрикт конференцията или конгреса на 

Ротари. 

✔  Посетете среща на друг клуб. 

Добре дошли в Ротари! 
Вече сте част от глобалната мрежа от доброволци 
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Не минава и седмица, без да науча нещо ново от лектор на клубна среща или просто като работя по 
проекти с различни хора. Ротари е възможност за развитие безкрай. 

    Стивън Браун, Ротари клуб Ла Джола Голдън Триангъл, Калифорния, САЩ 
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Като ротарианци вие сте 
ДОБРЕ ДОШЛИ на срещите 
на всeки Ротари клуб по света. 
Изпозвайте Club Locator на 

www.rotary.org или безплатното мобилно 
приложение Rotary Club Locator, за да се 
информирате за мястото и времето 
на срещите на Ротари клубовете.

Като ротарианци вие сте 
ДОБРЕ ДОШЛИ
на всeки Ротари клуб по света. 
Изпозвайте Club Locator на 

www.rotary.org или безплатното мобилно 
приложение Rotary Club Locator, за да се 
информирате за мястото и времето 
на срещите на Ротари клубовете.

ЧЕТИРИСТРАННИЯТ ТЕСТ, създаден от 
ротарианец, разкрива стремежа ни към 
почтеност:

За нещата, които мислим, казваме или правим

1) Това ли е ИСТИНАТА?

2) СПРАВЕДЛИВО ли е спрямо всички, които   
 засяга?

3)  Ще изгради ли ДОБРОНАМЕРЕНОСТ 

и ПО-ДОБРИ ПРИЯТЕЛСТВА?

4)  Ще бъде ли от ПОЛЗА за всички, които засяга?

Нашето мото ЗА БЕЗКОРИСТНА СЛУЖБА 
илюстрира хуманитарния дух на организацията, 
а направленията на служба ръководят нашата 
дейност:

l  Чрез Клубната служба се забавляваме, 
създаваме трайни приятелства и гарантираме 
доброто функциониране на клуба.

l Чрез Професионалната служба използваме 
професионалните си умения, за да помагаме 
на другите и насърчаваме почтеността във 
всичко, което правим. 

l  Чрез Службата на обществото се 
обръщаме към местните проблеми 
и работим с професионалисти, за да 
подобрим живота на хората в дългосрочен 
план.

l  Чрез Международната служба 
се обръщаме към хуманитарните 
потребности във всички части на 
земното кълбо и съдействаме за 
разбирателството и мира в света.

l  Чрез Службата на новите поколения 
работим с младите хора и им помагаме 
да станат следващото поколение лидери, 
визионери и миротворци. 

 за всички, които засяга?4)  Ще бъде ли от 

Все повече се интересувам от международния аспект на Ротари и разбирам, че като част от едно 
по-голямо цяло мога да направя много повече, отколкото сам. 
    Тони Макандрю, Ротари клуб Мид Вали (Диксън Сити), Пенсилвания, САЩ



СЛУЖЕТЕ НА МЕЖДУНАРОДНО 
НИВО
✔  Участвайте в международните общественополезни 

проекти на своя клуб.

✔  Използвайте онлайн базата данни на ProjectLINK, за 

да научите за международни проекти, които се нуждаят 

от доброволци или подкрепа.

✔  Станете домакин на участник в Младежкия обмен.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ПОДЕМА НА РОТАРИ
✔  Препоръчайте приятел или колега за член на вашия клуб. 

✔  Всички ротарианци могат - и трябва - да канят нови 

членове.

✔  Участвайте в програма за развитие на клубни лидери.

✔  Разкажете на колеги и приятели как вашият клуб работи за 

общността. 

✔

проекти на своя клуб.

✔

да научите за международни проекти, които се нуждаят 

от доброволци или подкрепа.

✔  Станете домакин на участник в Младежкия обмен.

ПОМОГНЕТЕ 
✔  Препоръчайте приятел или колега за член на вашия клуб. 

✔  Всички ротарианци могат - и трябва - да канят нови 

членове.

✔  Участвайте в програма за развитие на клубни лидери.

✔  Разкажете на колеги и приятели как вашият клуб работи за 

общността. 

ФОНДАЦИЯ РОТАРИ помага на клубовете 

и дистриктите да работят заедно за 

устойчиво преодоляване на актуални проблеми, 

като безвъзмездно финансира проекти за 

чиста вода, здравеопазване, образование и 

задоволяване на други основни потребности на 

нуждаещите се хора по целия свят. От 1947 

г. Фондацията е допринесла с повече от 2.4 

млрд. щ.дол. в полза на тези жизненоважни 

усилия

Фондацията отпуска стипендии за обучение 

в Центровете на Ротари за мир. От 

учебната 2002-03 г. в програмата, чиято 

стойност досега е 31 млн.щ. дол., са взели 

участие повече от 480 стипендианти 

от 80 страни.

Нашите дарения за Фондацията 

гарантират дълготрайна промяна 

в нуждаещите се общности. 

Посъветвайте се с председателя 

на Комисията за Фондация 

Ротари как можете да 

подкрепите нашата Фондация.

Ротари означава да служиш. Не се присъединяваш към Ротари, за да получиш нещо, а за да 
допринесеш с нещо. И ще бъдеш приятно изненадан от това, което получаваш в замяна.

      Лиз Смит, Ротари клуб на Детройт, Мичиган, САЩ 
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ПРЕДЛОЖЕТЕ ПОДКРЕПА
✔  Помогнете на своя клуб/дистрикт в набирането на 

средства за "Предизвикателството от 200 млн. дол." за 

борбата с полиомиелита. 

✔  Направете дарение за Фондация Ротари. 

✔  Поставете си годишна цел да дарявате на 

Фондацията.

Ротари се основава на принципа 

ОТДОЛУ-НАГОРЕ. Извършваме нашата 

общественополезна 

дейност основно чрез 

Ротари клубовете. 

Всеки клуб избира 

ръководителите си и 

се радва на значителна 

самостоятелност 

в рамките на 

Конституцията 

и Правилника на 

Ротари. Дистриктите 

(групи от клубове) 

подкрепят тези 

усилия. Ръководят 

се от дистрикт 

гуверньори. 

Ротари клубовете 

принадлежат 

към глобалната 

асоциация Ротари 

Интернешънъл, водена 

от президента 

и Съвета на 

директорите. 

Насочили сме усилията си в 

ШЕСТ ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ: 
мир и превенция/разрешаване на 

конфликти, профилактика и лечение 

на болестите, вода и канализация, 

майчино и детско здравеопазване, основно 

образование и грамотност, икономическо 

и обществено развитие.

Всеки клуб отразява РАЗНООБРАЗИЕТО 

на социалната структура на общността 

по отношение на професии, пол, възраст и 

етническа принадлежност. Това гарантира богат 

опит и широка гама от умения при изпълнение 

на клубните проекти.

опит и широка гама от умения при изпълнение опит и широка гама от умения при изпълнение 

на клубните проекти.на клубните проекти.

Можете да се СВЪРЖЕТЕ с други ротарианци във Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr и YouTube. 
Вижте www.rotary.org/socialnetworks.



Ротари в цифри

1.2 милиона ротарианци в целия свят

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
✔  Търсете материали за новите членове и други 

източници на информация на www.rotary.org. 

✔  Четете ротарианското списание, клубните и 

дистриктните новини.

✔  Посещавайте клубния и дистриктния уебсайт.

✔  Поръчайте си публикации и видеоклипове за Ротари 

на shop.rotary.org.

Ротари в цифри

34 000
Ротари клуба

13 200
Интеракт клуба

8500
Ротаракт клуба

7000
Ротариански 
обществени групи

532
Ротари дистрикта

34 Зони

Към 1 юли 2011 г.

Висшият ни приоритет е 

УНИЩОЖАВАНЕТО 
НА ПОЛИОМИЕЛИТА. 
Благодарение на Ротари и 

международните му партньори 

броят на случаите на 

заразяване с полиомиелит 

от 1989 г. досега е намалял с 99%. Но докато 

вирусът застрашава дори едно дете в целия 

свят, всички деца са в опасност. 

Ротари клубовете събират 200 млн. дол. за 

съфинансиране на субсидията от 355 млн. 

щ.дол., предоставена от фондацията на 

Бил и Мелинда Гейтс. Със средствата ще 

се финансират имунизационни кампании 

в развиващите се страни, където 

полиомиелитът все още е заплаха. 

Ротари Интернешънъл е водещ 

партньор в Глобалната инициатива за 

унищожаване на полиомиелита заедно 

с УНИЦЕФ, Американските центрове 

за превенция и контрол на 

болестите и Световната здравна 

организация.
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ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ
Борд на директорите на РИ — 19 ротарианци, които определят 
политикана на Ротари Интернешънъл. Избират се за срок от две 
години.

Дистрикт конференция — ежегодна среща за мотивиране 
на ротарианците и отчитане дейността на клубовете и 
дистриктите. Отворена е за всички ротарианци и техните 
семейства.

Интеракт — клубове с идеална цел за младежи от 12- до 
18-годишна възраст. Подкрепят се от Ротари клубовете.

Клубна асамблея — среща за обсъждане дейността и 
програмите на клуба. Отворена е за всички клубни членове.

Конгрес на РИ — ежегодно честване на Ротари и постиже-
нията на ротарианците. Всяка година се провежда на различни 
места. Отворен е за ротарианците и семействата им. 

Младежки обмен — програма за културен обмен за 
15-19-годишни младежи с продължителност от една седмица 
до една година.

Награди на Ротари за млади лидери (RYLA) — форуми за 
обучение и развитие на лидерски качества за млади хора 
от 14- до 30-годишна възраст. Организират се от Ротари 
клубовете и дистриктите.

ПолиоПлюс — програма на Фондация Ротари, насочена 
към поетия ангажимент за премахване на полиомиелита 
в световен мащаб. 

Попечители на Фондация Ротари — 15 ротарианци, 
водени от председател, които управляват делата 
на Фондация Ротари. Назначават се от президента на РИ 
със съгласието на Съвета на директорите за период 
до 4 години.  

Предизвикателство от 200 млн. долара — инициатива 
за набиране на средства за съфинансиране субсидията от 
Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" за унищожаване 
на полиомиелита.

Президент на РИ — ротарианец, който ръководи Съвета 
на директорите. Избира се за срок от една година.  

ProjectLINK — база данни в www.rotary.org с 
общественополезни проекти на Ротари, за които 
се търсят доброволци или финансова помощ. Съдържа 
списък с примерни проекти.

Ротаракт — клубове с идеална цел за млади хора на 
възраст 18-30 години. Подкрепят се от Ротари клубовете. 

Ротари Интернешънъл (РИ) — международна асоциация 
от 34 000 клуба в почти всяка държава на света. 
Централата на организацията се намира в Евънстън, 
Илинойс, САЩ. Има международни офиси на четири 
континента. 

Ротариански групи за действие — международни групи от 
ротарианци с общи интереси по хуманитарен проблем или 
общественополезна дейност (например групата за действие 
"Вода и канализация").

Ротариански обществени отряди — групи от неротарианци, 
организирани и подкрепяни от Ротари клубовете. Работят по 
общественополезни проекти в своите общности. 

Ротариански сдружения по интереси — международни групи 
от ротарианци с общи професионални интереси или хоби (например 
Международното сдружение на ротарианците скиори). 

Стипендианти на Ротари за мир — стипендиантите на 
Фондацията в Центровете на Ротари за мир.

Фондация Ротари — филантропската "ръка" на Ротари Интернешънъл. 
Помага на ротарианците да насърчават международното разбирателство, 
добронамереността и мира чрез хуманитарни проекти и образователни 
програми. 

Центрове на Ротари за мир — програми в осем университета в света, 
които предлагат академични степени и професионални сертификати 
в областта на мира и разрешаването на конфликти.



Срещнах един от най-добрите си приятели чрез Ротари.

Ъруин Чърг, Ротари клуб Мадисън, Уисконсин, САЩ

Научете повече на www.rotary.org/rotarybasics


