
Уважаеми приятели, 
 
Светът се променя бързо, това трябва да прави и Ротари. Нашата адаптивност 
и сила ще ни помогнат да се ориентираме в това преживяване. Светът се 
нуждае от нашето лидерство днес повече от всякога. Наистина Ротари свързва 
света! 
С тези думи президентът Малони призова ротарианците от целия свят да се 
превърнат и защитят позицията на „Хора на действието”. 
Журналистите от целия свят, пишещи за Ротари, ежедневно споделяме 
информация за действията на ротарианците и тяхната реакция, породена от  
пандемичната ситуация. 
Всичко това ще бъде отразено в специалните издания на официоза The 
Rotatian и от всички списания на Световната ротарианска преса. 
Роди се и идея, тя дойде от Евънстън от кординатора на регионалните 
списания Дона Копър, която се обърна към нас с думите: „Здравейте, колеги 
редактори. Съжалявам, че не успяхме да се срещнем в Еванстън този месец за 
семинара на редакторите на списание Rotary. Надявам се скоро отново да се 
съберем. Знам, че много от вас споделят онлайн и чрез социалните медии  
инициативите на ротарианците и Ротари клубовете в настоящата криза с 
COVID-19. Искам да разказваме подробно как ротарианците по света са 
отговорили на пандемията и моля да ми изпратите в рамките до 200 думи 
информация за всяка държава. Оценявам, че ситуацията се променя 
непрекъснато, но една моментна снимка на вашите дейности би била 
чудесна.“ 
Получават се много интересни репортажи, в които колегите обобщават 
направеното от ротарианците до този момент и споделят за находчиви 
действия, с които помагат на хората. 
Интересно е да прочетете какво написа главният редактор на  списание Rotary 
за Великобритания и Ирландия Дейв Кинг: „Въпреки строгите правила, 
ограничаващи движението на хората за намаляване разпространението на 
коронавируса, Ротари клубовете на тези острови бяха изключително активни. 
Някои от тях избраха да дарят парите, предвидени за срещи в Ротари, на 
местни хранителни банки, които отбелязаха  безпрецедентно търсене на стоки 
от първа необходимост от изпаднали в затруднение семейства. Ротари клуб 
Maidenhead Bridge,извън Лондон, се обърна към местните доброволци, 
желаещи да помагат с пазаруване, рецепти, разходки с кучета, поща и други. 
Те помагат на тези семейства и с осигуряването на безплатни училищни 
пакети с храна. Досега с помощта на 61 доброволци са подкрепени 54 местни 
жители. 
В Рибълсайд, Ланкашир, Ротари клубът осигури ваучери по сто лири всеки за 
супермаркети, с които доброволците закупуват продукти за нуждаещите се. 
По този начин отпада използването на пари, което прави целия процес по-
хигиеничен. 
А в Ирландия Ротари клуб Limerick Thomond се включва в програмата „Храна 
на колела“, като дарява кутии с храна на Community Center St. Изпратете ми 



имейл на: editor@rotarygbi.org. Като журналисти, това е един лесен начин да 
си сътрудничим и да споделяме материали по целия свят, за да докажем, че 
ротарианците наистина са Хората на действието. 
Приятели, ще ви информирам и за други интересни материали за дайността 
на ротарианците по света.“  
 
Ние също подготвяме обобщен материал за състоянието в България в тази 
екстремна ситуация и за действията на българските ротарианци. Следим 
социалните мрежи, очакваме и вашите съобщения за дейности в помощ на 
общността. Срокът ни за първата публикация е 14 април. 
 
Бъдете здрави! 
 
Ваш в Ротари, 
Наско начев 
 
 


