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Уважаеми приятели,
Когато говорим за Ротари и за неговите приоритети и програми, обикновено започваме с „ПолиоПлюс“. Близо 30 години съм ротарианец, а първото
ми докосване до същността на нашата международна дейност бяха двете капки ваксина, които
убиват най-страшната болест на света.
В Ротари има и друг много важен приоритет –
ОПАЗВАНЕТО НА МИРА, установен доста отдавна,
непосредствено след Първата световна война, обогатяван и разширяван
от всяко поколение ротарианци. Тази инициативност роди ЮНЕСКО и
Организацията на обединените нации във вида им, в който съществуват
и до днес.
В този брой ние разказваме за партньорството на Ротари с Института за
икономика и мир, предоставящ аналитични инструменти и изследвания за
оценка на напредъка на света към състояние на „положителен мир“ – което
не е просто липсата на конфликт, а наличието на положителни фактори
за поддържане на спокойствие.
Тук ще прочетете как Ротари помага при различни проблеми, свързани с
кандидатстване за грант, набиране на средства, осигуряване на материали
за пополяризиране на организацията и др.
В броя представяме и новоизбрания президент на РИ Марк Малоуни. Главният редактор на The Rotarian Джон Резек с въпросите си се докосва до
неговия профил и поставени цели.
Новата тема на ротарианската година, както и целите на елект дистрикт гуверньора Митко Минев бяха представени на Семинара за обучение
на дистриктния екип в Арбанаси през февруари.
През март – по време на Световната седмица на РАК празнуваме постиженията на онова, което президентът на РИ Бари Расин нарича „тайно
оръжие на Ротари“. Вероятно дейността нашите ротарактори е дълбоко
засекретена, защото за първи път през март не получихме нито един материал. Надявам се, че в следващия брой ще компенсираме тази липса с
много нови техни изяви.
В края искам да споделя нещо лично: обичам многообразието в Ротари,
защото то ни прави универсални и силни, силни в своите професионални
области и в базовите познания. Но когато математици започнат да се занимават с PR и издателска дейност, а журналистите трябва да се справят
с числата и софтуера, дълбоко се съмнявам в положителния резултат от
тези усилия и че ще бъде мотивиращ и позитивен. Отношенията в Ротари
и езикът в Ротари са също така обусловени и премерени от дългите години
в развитието на нашата организация.
Ваш в Ротари,
Наско Начев

На корицата:
фотограф Пламен Иларионов, РК Габрово
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BETWEEN FRIENDS
М ар т

Скъпи ротарианци,
Едно от нещата, които най-много ценя като служител на Ротари Интернешънъл, са хората, с
които се срещам ежедневно. Голяма част от времето ми преминава в пътуване и посещение
на Ротари клубове по света. А ротарианското посрещане е нещо съвсем специално. Нека
ви кажа, че няма нищо толкова топло, колкото приветствията, които ми бяха поднесени
от ротаракторите. Това са млади хора, отдадени на идеалите на Ротари, които вливат
сърцата си в служба и които в процеса не пропускат да се забавляват.
Ротаракторите ваксинират деца срещу полиомиелит. Даряват кръв, когато количествата
БАРИ РАСИН
са опасно ниски. Те предоставят съоръжения за миене на ръцете в училищата, където
ПРЕЗИДЕНТ,
децата преди това не са имали начин да го правят. Накратко, те са трансформационната
РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
служба: осъществяват проекти, които правят реална промяна в своите общности.
Ротаракторите осветяват пътя на Ротари, за да бъде по-актуален в този нов век на
службата. А Световната седмица на Ротаракт, която празнуваме от 11 до 17 март, е
идеалната възможност да опознаете местните младежки структури и да поговорите с тях
за това, как клубовете ви могат да работят заедно. Ако вашият Ротари клуб не е вече
спонсор на РАК, знайте, че не е необходимо да сте близо до колеж или университет, за да
го направите: Ротаракт клубовете в общността са чудесна възможност. И помнете, че
ротаракторите са част от Ротари семейството.
Когато ротаракторите са готови да напуснат своя Ротаракт клуб, ние не искаме те да оставят ротарианското
семейство. Моля всички ротарианци да им помогнат да направят прехода в Ротари клуб или да започнат нов. Аз
съм щастлив да чартирам толкова нови клубове, колкото е необходимо, за да дадем на всички място, където те
се чувстват като у дома си, докато правят света малко по-добър. Службата трябва да бъде забавна, тя трябва
да бъде вдъхновяваща и трябва да бъде отворена за всички.
Разнообразието е нещото, с което Ротари винаги е блестял. В миналото това често означаваше разнообразие
от професия, националност и перспективи. Направихме големи крачки, когато става въпрос за многообразието на
възрастта и пола, и приветствайки повече ротарактори в нашата организация, ще станем още по-силни.
Ротари е мощна организация. Заедно с Ротаракт е неудържима. Работейки рамо до рамо, ние имаме потенциала
да бъдем вдъхновение във всяка част на обществото, на всеки човек, когото срещаме.
Април
Скъпи ротарианци,
На всеки две минути някъде по света една жена умира от банални и предотвратими причини, свързани с
бременността и раждането. А бебетата, чиито майки умират в рамките на първите шест седмици от живота
си, е много по-вероятно да умрат от бебета, чиито майки оцеляват. Докато пътувах по света като президент
на Ротари, срещнах семейства, за които това не е просто трагична статистика. Срещнах се и с хора, които
се посвещават на помагането на майките и децата, и заради тях съм изпълнен с надежда. И тъй като много от
тези хора са ротарианци, аз естествено съм и горд. Април в Ротари е Месец на здравето на майката и детето,
идеално време да ви разкажа за някои неща, които ротарианците правят, които ще накарат и вас да се гордеете.
Миналата есен посетих болница в град Екабпилс, Латвия. Това е модерна болница, а лекарите и медицинските
сестри са грижовни, отдадени и опитни. Но въпреки упоритата им работа, майчината смъртност в болницата
остава упорито висока поради фактор, който е извън техния контрол: липса на жизненоважно диагностично
оборудване и дори основни продукти като инкубатори.
И това е мястото, където се появява Ротари. Двадесет и един клуба от цял свят обединиха силите си за глобална
субсидия, която осигурява необходимото за болницата. През септември, когато влязох в родилното отделение,
видях най-съвременно оборудване и срещнах пациенти, които получават грижата, от която се нуждаят, която
всяка майка и дете на света заслужават да имат.
В Бразилия членове на един Ротари клуб работиха с колегите си ротарианци в Япония по проект за глобален
грант, който драстично увеличи капацитета на претоварено неонатално отделение за интензивно лечение. Нови
инкубатори, монитори и друго оборудване осигуряват на местната болница възможността да спасява живота на
много повече бебета всяка година.
Това имам предвид, когато говоря за трансформационно обслужване, и това е, което
ротарианците правят най-добре. Заради нашите мрежи, които обхващат земното
кълбо, присъствието ни в общността, което ни позволява да видим какво е найнеобходимо, и нашият опит, обхванал безброй умения и професии, ние можем да
служим по начин, който няма равен. И ние можем да бъдем вдъхновение, когато
помагаме на онези, които имат най-голяма нужда от нас.
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OUR WORLD

Великобритания
САЩ
Египет

Боливия

Фиджи

Хора на действието
по целия свят

САЩ
имат 19 655
летища
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САЩ

БОЛИВИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

През август стотици зрители наблюдаваха как пилотите кацат с малките си
самолети на общинското
летище във Фримонт, Небраска. После всички седнаха
на закуска в един от хангарите на летището. РК Фримонт организира от 1994 г.
насам ежегодното „кацане”,
най-голямото си набиране на
средства. „Хората обичат
да гледат как самолетите
кацат и излитат“, казва Брайън Нютън, администратор
на Фримонт, пилот и член
на клуба. Местната скаутска
група прави палачинките за
закуска и подпомага постъпленията от събитието,
които генерират повече от
4600 долара за инициативи,
включително стипендии и
младежките срещи, в град с
около 26 000 души.

Сушата в Боливия през 2016
год. (най-лошата за страната през последните 25 години) подтикна ротарианците
към действие в Минесота,
Северна Дакота, Онтарио и
Уисконсин. Шест клуба, начело с Ротари клуб Кристал-Ню
Хоп-Робинсдейл, Минесота,
дадоха 23 000 долара за изкопаването на 70 водохранилища и 20 повърхностни
кладенци, обслужващи повече
от 100 семейни ферми в планините на централна Боливия. Проектът е завършен
през май 2018 г. Кладенците,
изградени по бреговете на
река Мицка, осигуряват достъп до вода за култури и добитък, дори когато реката
е пресъхнала. „Целогодишният достъп до вода наистина подобрява живота“, казва
Джеймс Беншоф от местния
Ротари клуб.

За десетина години РК Амбър
Вали е осигурявал около 1300
долара годишно на местния
клон на Chernobyl Children’s
Lifeline (За децата от Чернобил), благотворителна организация във Великобритания,
посветена на подпомагането
на деца от Украйна и Беларус
с риск от рак, заболявания
на кръвта и увреждане на
имунната им система, свързани с радиация от ядрената
катастрофа в Чернобил през
1986 г. През лятото на 2018
г. на клуба гостуваха 20 деца
и преводач от засегнатия
регион. Децата се разходиха
край морето и в зоологическата градина, получиха и
стоматологично лечение и
облекло. „Помощта и добрите емоции, които децата получават, когато дойдат тук,
са наистина много важни за
нас“, отбелязва Тревор Тейлър, вицепрезидент на клуба.

ФИДЖИ
Някога мрачните стени на
Центъра за психично здраве „Св. Джайлс“ бяха непознати за Ротаракт клуба в
Сува. Тази година Центърът
събра пациенти и участници от други доброволчески
организации по проект за
стенопис, който да украси болничното заведение с
цветни петна. Доброволците използваха два дни за живопис, един през септември
и един през октомври. „Имахме над 50 доброволци, които дойдоха в болницата „Св.
Джайлс” още в първия ден на
акцията през септември, за
да помогнат в рисуването
на столовата на женското
отделение и на стените
отвън, съобщава Андрю Парис, президент на клуба. „Св.
Джайлс“ е единствената специализирана психиатрична
болница във Фиджи, която

ЕГИПЕТ
осигурява болнични и амбулаторни услуги.
Външните стени бяха украсени с игрива морска тема:
китове, вълни, манта и морски кончета. „Пациентите
и персоналът бяха изключително благодарни и много
харесаха първите стенописа,
почистиха останалите стени, за да бъдат готови за
следващия тур“, казва Парис.
Месец след първия маратон
по рисуване 30 доброволци
отново взеха четките си.
Местен магазин дари суровини за проекта, подпомогнати от „Младежи за ментално здраве“, от местния
кампус на Техническия колеж
в Австралия и Лайфлайн Фиджи.

За да отрази подобаващо
значението на унищожаването на полиомиелита, Ротари
клуб Порт Саид организира
парад. Ротарианците изпълниха улиците около обществената библиотека на града
с колона от джипове и мотоциклети; наблизо децата се
състезаваха на 5-километрова писта. наред с фестивалът „Краят на полиомиелита
сега” имаше и семинар, фокусиран върху знанието за
полиомиелита, младежки концерт и панаир. Празникът бе
обявен за „глобален ден, на
необходимостта от продължаване на ваксинирането, за
да се запази Египет и светът
от болестта“, казва Халед
Сакр, АДГ на Дистрикт 2451.

Египет бе обявен за
свободен от полиомиелит
през февруари 2006 г.

Брад Уебър
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ДИАГРАМА НА РАСТЕЖА
Новоизбраният президент Марк Малоуни
очертава курс за бъдещето на Ротари
Марк Даниел Малоуни знае процедурата. Преди година той беше председател на комисията, която номинира Сам Оуори за президент на Ротари Интернешънъл за 2018-1919. През лятото на 2017 г. Малоуни е
един от шестимата кандидати, които пътуват до
щаба на РИ, за същата номинация.
„Бях интервюиран преди обяд и знаех, че имам няколко часа, преди комисията да вземе решение, спомня си Малоуни. Беше прекрасен августовски ден и аз
отидох на дълга разходка из красивите квартали на
Евънстън. Обядвах късно, после се върнах в хотелската си стая и изчаках.“
Предвид случилото се през последните години,
Малоуни очаква решение от комисията до късния
следобед, но и вечерта още няма новини. „Пращах
съобщение на жена си Гей, че още не съм чул нищо,
когато телефонът иззвъня. Беше Ан Матюс, председател на Комисията по номинациите, тя ме помоли
да се върна в Централата.“
Това беше неочакван обрат. През изминалите години кандидатите получаваха телефонно обаждане,
за да им кажат дали са избрани. Предполагайки, че
това ще се случи отново, Малоуни бе хвърлил костюма и вратовръзката си и бе облечен с каки и риза
с лого на Ротари. Сега бе призован обратно в централата на РИ.
„Бях озадачен, казва той. Не очаквах това. Не
исках никой да ме чака, така че дори не си сложих
спортното яке. Бях на телефона с Гей, казвайки: „Идвам към Централата“. Мисля, че това беше.“
Във фоайето Андрю Макдоналд, заместник-генерален съветник на РИ, поздравява Малони и го придружава до заседателната зала на 18-ия етаж, където го чака Комисията по номинациите. „Ан Матюс
стана. Доколкото си спомням, тя каза: „Дами и господа, мога ли да ви представя Марк Малоуни, президента номини за 2019-2020 година.“
Оттогава са изминали четиринадесет месеца. В
хубава октомврийска сутрин Малоуни е в офиса на
новоизбрания президент, на 18-ти етаж с изглед към
езерото Мичиган, разговаряйки с главния редактор
на The Rotarian Джон Резек и старши редактора Джефри Джонсън. През следващите 90 минути (и още
един час седмица по-късно) те обсъждат идеите на
Малоуни като президент.

Той е адвокат и заедно със съпругата си са партньори в адвокатската кантора „Декатур“, Алабама, основана от бащата на Гей. Малоуни говори със
замислени, добре подредени изречения и дълги, внимателно конструирани параграфи, докато излага
надеждите си за бъдещия растеж на Ротари. (Неговият богат баритон подсилва казваното по-горе,
особено когато започва да пее R-O-T-A-R-Y буква по
буква.)
Както се полага на добрия адвокат, Малоуни веднага насочва линията на разговора в посока, която
сам избира.
THE ROTARIAN: Да започнем от края. Какво искате да бъде Вашето президентско наследство?
МАЛОУНИ: Нека не започваме от края. Позволете
ми да ви отговоря на предварителните въпроси и
тогава ще отговоря на този.
Ротари много прилича на ООН. Организацията на
обединените нации е международна организация на
държави; Ротари е международна организация на отделни личности. Ние имаме огромно влияние в света.
Само в последния месец имах някои преживявания,
които ясно ми показаха това. Преди две седмици с
Гей бяхме заедно с ротарианците от двата клуба:
моя Ротари клуб Декатур и нейния Ротари клуб Декатур-Дейбрейк. Работехме по проект за разпределение на водни филтри на Сейнт Томас на Американските Вирджински острови. Партньорският ни Ротари клуб Св. Томас Изток домакинства вечеря, по
време на която група местни експерти се занимаваха
с проблемите на водата на острова след ураганите
през 2017 г. Към края на срещата един ротарианец
стана и каза: „Когато слушам новините или чета
вестниците, се отчайвам. Но когато присъствам
на такава среща, Ротари ме кара да повярвам, че
светът има голямо бъдеще.“ Работата на Ротари
напълно промени отношението на този човек към
бъдещето на света.
Този уикенд тук, в Евънстън, въведохме 32 двойки
и отделни хора в Обществото на Арч Клъмф. Това
са ротарианци, допринесли със значителни суми за
подпомагане на ликвидирането на полиомиелита,
мира и решаването на конфликти, превенцията и
здравето на майките и децата и други каузи. Имаше
толкова много вълнуващи истории за това, което
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тези ротарианци виждат в постигнатото от Ротари по света днес, толкова много, че те искат да
използват обикновения език, за да дадат парите си
директно там, за където говорят. Така че това е
Ротари, което искам да подпомагам, което искам да
направя.
Така че сега, след като ви изложих основното,
ще отговоря на въпроса ви. В края на мандата си
искам да съм вдъхновил промени в нашата ротарианска култура, които дават възможност на Ротари
да продължи да върши нещата, които вдъхновяват
душите на тези ротарианци в Сейнт Томас и които
са вдъхновили тези ротарианци на церемонията на
Арч Клъмф да направят значителни вноски за Фондация Ротари, за да продължи да работи.
TR: Как ще подсигурите това да се случи?
МАЛОУНИ: Ротари трябва да се разраства. Нуждаем се от повече ръце, които да служат, повече мозъци, които да дават идеи. Нуждаем се от повече
партньорства, повече връзки. За да постигна това,
имам четири приоритета за своето председателство, но номер 1 е нарастването.
TR: Как ще направите това?
МАЛОУНИ: Първо, удвояваме усилията си в подкрепа на нашите клубове за привличане на нови членове и ангажиране на настоящите членове така, че
те да останат с Ротари за по-добри и новаторски
дела. Това означава, че клубовете трябва да са погъвкави, отколкото са били.
Другият аспект е да се създадат нови Ротари
клубове. Традицията ни беше да създаваме нови клубове в райони, в които не съществуваха клубове.
Сега трябва да се съсредоточим върху създаването
на нови клубове, където Ротари не само съществува, но и процъфтява. В много от тези области ние
обслужваме само определен сегмент от населението. Имаме нужда от нови клубове с алтернативен
опит, които се срещат по нетрадиционни начини.
Това ще ни помогне да привлечем различни демографски групи по възраст, пол, етнически произход, така
че да обслужваме всички аспекти на общността.
TR: Какви са другите Ви приоритети?
МАЛОУНИ: Моят втори и трети приоритет
подкрепят първия. На всяко ниво на тази организация трябва да проектираме нашите клубни срещи,
проекти и социални събития така, че те да са подходящи за семейства. Трябва да предоставим възможности, които да допълват семейния живот на
по-младите хора, вместо да се конкурират с него.
Третият ми приоритет е промяна нашата култура, нашите нагласи и начина ни на работа, така че да
е възможно и очевидно, да можете да бъдете активно ангажирани в Ротари и дори да заемате позиции
в Ротари, докато все още сте активно ангажирани
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със своя бизнес или професия. Ако искаме Ротари да
бъде привлекателен за по-младата демографска група, трябва да направим ръководството на Ротари
достъпно за нея.
TR: Какво е № 4?
МАЛОУНИ: През юни 2020 г. ООН ще отбележи
75-ата годишнина от подписването на Хартата на
ООН. Ротари е с ООН още преди започването на същинската є. Поради това искам да се съсредоточа
върху отношенията на Ротари с ООН. Ежегодният
Ден на Ротари в ООН ще се върне в Централата на
ООН в Ню Йорк, след като беше в Женева и Найроби.
Надяваме да имаме три президентски конференции,
посветени на отношенията на Ротари със специализираните агенции на ООН на различни места по
света и окончателно честване на връзките на Ротари с ООН преди откриването на Конгреса в Хонолулу, Хавай.
Така че по отношение на наследството (само за
да приключим) за тези, с които ще работим заедно
през 2019-20 г., нашият успех няма да бъде измерен
на 30 юни 2020 г., а на 30 юни 2025 или 2030 г., когато други ще могат да определят дали започнатите
неща са имали въздействие през следващите години.
TR: Кога ще има жена президент на Ротари?
МАЛОУНИ: Мисля, че ще бъде през следващите
пет години. Структурата на Ротари е такава, че за
да станеш дистрикт гуверньор, трябва да си служил
като президент на клуба. За да станеш международен директор, трябва да си бил дистрикт гуверньор.
И за да бъдеш президент на РИ, трябва да си бил
международен директор. Жените са си проправили
път през тези редици и сега имаме няколко директори жени. Те придобиват опит и на други позиции,
което прави вероятността скоро да бъде номинирана жена за президент на РИ напълно естествена.
Със сигурност осъзнавам насърчаването на равенството между половете в Ротари. Избрах една
жена за председател на Комитета ми по конвенцията, номинирах друга за попечител на Фондация Ротари. Следващата година ще имаме две жени в Борда на директорите, а на по-следващата година ще
имаме пет.
TR: Обяснете как измислихте президентската си
тема и по-трудно ли беше да изберете своята президентска вратовръзка?
МАЛОУНИ: О, не, беше много по-лесно от избора
на вратовръзка.
TR: Кажете ни за Вашата тема: Ротари свързва
света.
МАЛОУНИ: Всичко в Ротари е връзки. Когато се
присъедините към клуб, се свързвате с бизнес лидерите във вашата общност. Ротари свързва вас,
клубовете и дистриктите за служба по целия свят.

Цялата основа на Фондация Ротари е да свързва Ротари клубовете в една част на света с клубове в
друга част на света, обикновено това са клубове от
една развита страна с такива в развиваща се страна, за да инициират хуманитарен проект.
Ротари свързва света на по-неформална основа в
международен план. Международните конвенции на
Ротари и другите международни срещи са прекрасни
събития. Вие виждате хора там година след година,
които не виждате по друго време на годината, и се
свързвате с тях чрез приятелство. Видяхте промоцията: „Ротари, първоначалната социална мрежа“.
TR: Усилията на Ротари за постигане на мир: разумни стремежи или упражнения в безполезно блъскане на главата?
МАЛОУНИ: Това е разумен стремеж. Свекърът ми,
Гилмър Блекбърн, каза на Гей и на мен преди 15 или 20
години, че ако мирът дойде в света, той е убеден, че
ще бъде чрез Ротари. Ние имаме възможността да
окажем въздействие за един по-мирен свят. Имаме
ли възможност да създадем Пакс Романа, която съществуваше по времето на раждането на Христос?
Не, но ние имаме способността да допринесем за
мира, да поставим лидерите там чрез нашата програма за мир, където могат да помогнат да стигнем
до някаква версия на Римския мир от времето на Октавиан Август след 30 година пр. Хр.
TR: Защо се присъединихте към Ротари на 25 години?
МАЛОУНИ: Това беше нещо, което трябваше да
направя. Бях млад адвокат, който дойде в Декатур,
и изглеждаше, че това е, което всички млади профе-

сионалисти правят: присъединяват се към граждански клуб.
TR: Но защо Ротари?
МАЛОУНИ: Присъединих се към Ротари, защото
свекърът ми беше в Kiwanis. По отношение на изграждането на мрежи и връзки адвокатската кантора вече имаше свой представител там; трябва да
имаме представител в Ротари клуба. Оказа се страхотно решение.
TR: Защо? Какво Ви задържа в Ротари през всичките тези години?
МАЛОУНИ: Първо, заради връзките, заради приятелствата в клуба, а след това и приятелствата
в Дистрикта, приятелствата в международен план.
Второ, защото бях ангажиран в Ротари от самото
начало. Заедно с Гей винаги сме били организатори. Аз
работих много по Програмата 4-H, и бях президент на
Дистрикта на 4-H програмата в ранните си тийнейджърски години. Бях държавен служител в Националния бета-клуб. Оглавявах Католическата младежка
организация за римокатолическата епархия Белвил,
Илинойс, а в „Харвард“ бях футболен мениджър. Не
просто се присъединявах към нещата. Организирах
нещата и се издигах в тези организации.
Затова веднага се включих в моя Ротари клуб.
Присъединих се през декември 1980 г. Около година
по-късно те ме поставиха в програмния комитет, а
година по-късно бях председател на комисия. Може
да са минали три години след това, когато влязох в
Борда. Точното време ми се губи в мъглите на времето. Така или иначе не мога да си представя живот
без Ротари.
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Институтът за икономика и мир
направи проучване как страните могат да създават и поддържат мира.
Но как да обърнем това изследване в действие на нивото на обикновените хора?
Влезте в Ротари

ЗАЩО МИР Е РАВНО
ПРЕДИ ТРИНАЙСЕТ ГОДИНИ СТИВ КИЛЕЛЕА СЕ ОЗОВА
в Киву, опустошен от войната регион на Демократична република Конго. Един богат австралийски
софтуерен предприемач се превърна в глобален филантроп, пътува до Африка, за да помага на жени и
момичета, претърпели ужасите в продължаващия
конфликт. Докато е там, той си спомня: „Зададох си
риторичния въпрос: Коя е най-мирната нация в света? Потърсих в интернет, нямаше отговор. Това ме
накара да осъзная колко малко разбираме мира.”
Това беше генезисът на Института за икономика
и мир (ИИМ), който Килелеа основава през 2008 год.
Чрез анализ на данните за мира ИИМ има за цел да
определи социалните, политическите и икономическите фактори, които създават и поддържат мира.
В своята същност ние сме изследователска организация, казва Мишел Бреслауер, програмен директор
на организацията в Америка. Никой преди това не е
измервал системно мира.
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Става въпрос за един от основните принципи на
Килелеа: „Ако не можеш да измериш нещо, казва той,
не можеш да го разбереш“. В ИИМ Бреслауер работи
за повишаване на обществения профил на организацията и достигане до хората, които имат желание
и ресурсите за извършване на промени на място. „Искаме да достигнем до по-широка аудитория, отвъд
академичната общност”, казва тя, и помага за това
ново партньорство между ИИМ и Ротари. На мирна
конференция, която ИИМ спонсорира в университета в Станфорд накъдето и да се обърнех, имаше поне
един ротарианец. Тя била развълнувана от техния
ентусиазъм. Изграждането на мир не е нещо, което
може да се направи само от правителствата, казва
Бреслауер. Трябва да променим начина, по който хората мислят за изграждането на мира в собствените
си общности. ИИМ вече може да се активизира на нивото на обикновените хора. Ротарианците могат да
бъдат лидери, които да прокарват мир в света.

НА БЛАГОДЕНСТВИЕ
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Осемте стълба
на положителния мир
ДОБРЕ ФУНКЦИОНИРАЩО ПРАВИТЕЛСТВО
Ефективното правителство осигурява висококачествени обществени и граждански услуги,
поражда доверие и участие, демонстрира политическа стабилност и поддържа върховенството
на закона.
ЗДРАВНА БИЗНЕС СРЕДА
Силните икономически условия, както и институциите, които подпомагат частния сектор,
насърчават конкурентоспособността на бизнеса
и икономическата производителност – и двете,
свързани с най-мирните страни.
РАВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
Мирните страни са склонни да осигуряват равнопоставеност в достъпа до ресурси като образование, здравеопазване и в по-малка степен справедливост при разпределението на доходите.
ПРИЕМАНЕ ПРАВАТА НА ДРУГИТЕ
Формалните закони, които гарантират основните човешки права и свободи, както и неформалните социални и културни норми, свързани с поведението на гражданите, са отличителни белези
на мирните страни.
ДОБРИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СЪСЕДИТЕ
Страните, които имат мирни отношения с други държави, са по-спокойни като цяло и са по-стабилни политически, имат по-добре функциониращи правителства и имат по-ниски нива на организиран вътрешен конфликт.
СВОБОДЕН ПОТОК НА ИНФОРМАЦИЯТА
Свободните и независими медии разпространяват информация по начин, който води до по-голямо познание сред гражданите и помага на хората, предприятията и правителствата да вземат
по-добри решения.
ВИСОКИ НИВА НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
Квалифицираното и образованото население е
показател за икономическата производителност,
политическото участие и социалния капитал.
НИСКИ НИВА НА КОРУПЦИЯТА
В обществата с висока степен на корупция
ресурсите са неефективно разпределени, което
често води до липса на финансиране за основни
услуги и до граждански вълнения. Ниските нива
на корупция повишават увереността и доверието в институциите.
12

Процентна промяна в стълбовете
на позитивния мир (2005–17)
Седем от осемте стълба са се подобрили в световен
мащаб от 2005 г. насам, но ниските нива на корупция
са по-лоши с 2,4% до 2017 година
Здрава бизнес среда
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ПРОЦЕНТИ

КРАЙЪГЪЛНИЯТ КАМЪК НА ИНСТИТУТА ЗА
ИКОНОМИКА И МИР е концепцията за положителния мир, теория, тясно свързана с норвежкия социолог и пионер изследовател на мира Йохан Галтунг.
През март 1964 г. в първия брой на своето списание
Journal of Peace Research Галтунг разграничава „отрицателния мир, който е липсата на насилие, липсата
на война… и положителния мир, който е интеграция
на човешкото общество. Бреслауер обяснява разликата между отрицателен и положителен мир малко
по-просто. „Мирът не означава просто отсъствие
на нещо, казва тя. В крайна сметка в един авторитарен режим може да има мир. Мирът е и присъствието на нещо.“ Ключът е в определянето какво точно
е това нещо. След завръщането си от Киву Килелеа
започна да запълва големите пропуски в данните за
метриката на мира. „Много съм добър в намирането
на белите петна по платното, където никой друг не
е рисувал“, казва той. През май 2007 г. той публикува първия глобален индекс на мира. Оттогава всяка
година излиза ново издание на ГИМ, заедно с други
индекси. Те включват Доклада за положителния мир,
който анализира „факторите, които поддържат
мира“, както и осемте стълба на положителния
мир (виж полето вляво), свързани с 24 показателя.
Стълбовете се използват за изчисляване на нива-

та на положителен мир в различни части на света.
„Това осигурява основна мярка за ефективността
на способностите на дадена страна за изграждане
и поддържане на мира“, обяснява Докладът за положителния мир от 2018 г. Това означава, че положителният мир предотвратява и „вероятността от
конфликт, насилие и нестабилност“. Простотата
на това обяснение лежи на сложните взаимоотношения на осемте стълба с реалния свят. „Трябва да
помислите как взаимодействат като система, а не
като отделни стълбове, казва Бреслауер. Например,
може да имате младо образовано население, но без
възможности за работа и те са недоволни, което
създава потенциал за обществени вълнения. Така че
факторът не е само един или укрепването на един
стълб. Трябва да съберете различните вектори на
обществото. Освен това, както потвърждава Докладът за положителния мир, начинът, по който се
проявяват позитивният мир и неговите стълбове,
много зависи от културните норми и специфичните
ситуации. Това, което е подходящо в една страна,
може да не е подходящо в друга… Всяко общество е
уникално до известна степен. Килелеа оценява този
факт, както и всеки друг. „Основното нещо, което
научих е, че няма никакъв сребърен куршум за създаване на мир, казва той. Необходими са много повече
усилия, за да се подобри, отколкото да се намали мирът“. Това прозрение го кара да мисли за конкретните начини, по които може да помогне за създаването
на мир. От гледна точка на ИИМ ние бяхме готови
да приложим концепциите, които сме разработили
чрез нашите изследвания, казва той.
Да влезе Ротари.

Разлика в просперитета между страните
с висок и нисък мир (2016)
При сценарий, при който страните с много ниски нива
на мир постигнат среден темп на растеж, еквивалентен на страните с високи нива на мир, доходът на глава от населението би бил повече от три пъти по-висок
от този през 2016 година.
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Разпространение и характер
на кампаниите за съпротива
Между 1945 г. и 2006 г. 91% от кампаниите
за насилствена съпротива са настъпили в страни
с по-слаб положителен мир. Делът на ненасилствените
движения за съпротива е по-висок в страните
с по-силен положителен мир.
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АЗ ИЗРАСНАХ В РОТАРИ СРЕДА, спомня си Килелеа. Баща ми беше член от 30 години. Ротари беше
неговата форма на гражданска служба. Винаги, докато растях, в семейството имаше студенти по програмите за обмен. Връзката на ИИМ с Ротари започна
през 2015 г., когато Питър Кайл, тогава председател
на Комитета на центровете за мир на Ротари (сега
е декан на Ротарианската представителна мрежа),
кани Килелеа да направи мирен симпозиум във връзка
с Международната конвенция на Ротари в Сао Пауло,
Бразилия. Стив е много земен човек и силно подкрепя
Ротари, споделя Кайл, който е от Нова Зеландия и
признава за „приятелско съперничество“ с австралиеца Килелеа. Той с нетърпение искаше да установи
по-силна връзка между Ротари и ИИМ. През есента на
2016 г. двете организации заедно с Международния
институт за мир и сигурност, организация за укрепване на мира във Вашингтон проведоха тридневен
семинар за положителен мир чрез Глобален грант на
Ротари в Кампала, който привлече 200 души от цяла
Уганда. Наред с другите неща семинарът представи
набор от обучителни дейности за всеки от осемте стълба и разработи няколко инициативи, които
участниците да представят в своите общности.
Един от тези участници беше Джуд Какуба, учител в средно училище и член на Ротаракт клуба Натете-Кампала. Той изпълнява програма за ограмотя13

ване в училище в Натете, квартал в Кампала, с дейности, фокусирани върху всеки от осемте стълба на
мира. В крайна сметка програмата вдигна рейтинга
училището от дъното в региона до първите три
и увеличи посещаемостта с 40%. Един от аспектите на проекта се концентрира върху укрепването
на стълба, свързан с добрите отношения със съседите. Килелеа разказва история, в която гладните
ученици крадат манго и други плодове от местните фермери, които разбираемо са ядосани. Гладните деца се промъкват и на обяд, за да откраднат
продукти от близките градини. Чрез засаждане на
овощни дървета на училищния двор и осигуряване
на овесена каша на обяд проектът облекчи напрежението със съседите на училището. Като бонус тези
нови мерки помогнаха да се повиши посещаемостта
и резултатите на тестовете.
Успехът на семинара в Уганда накара ИИМ да влезе
в партньорство с Ротари през 2017 г. Килелеа вижда
това като възможност да събере шестте области
на Ротари „под един чадър“. От своя страна Кайл
очаква, че фокусът на ИИМ върху мира и икономиката ще има специален призив към ротарианците.
„Мирът се вписва много точно в Ротари“, казва
той. Както посочва ИИМ, положителният мир прави „по-лесно за бизнеса да продава, предприемачите
и учените да правят иновации, хората да произвеждат, а правителствата ефективно да ръководят“.
Сега, през втората си година партньорството

Брой показатели за положителен мир за
20-те страни с най-голямо подобрение в
оценката на глобалния индекс на мира (GPI)
(2005–14)
Осемдесет и пет процента от страните, които са имали големи подобрения в оценката си за GPI, са се подобрили 10 или повече от 24-те положителни показателя
за мир преди това.
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Подобрения в положителния мир по показа
тели (2007–2014 г.) в 20-те страни с найголямо подобрение (2013–2016 г.) по Индекса за глобален мир
Подобренията в бизнес средата, мобилните телефони и
показателите за ефективност на правителството са
общи маркери за големи напредък в мирното състояние.
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вече е постигнало резултати, включително създаването на Ротарианската позитивна мирна академия и Програмата за посланици на ИИМ. През 2016 г.
преди официалното започване на партньорството
с Ротари програмата предостави 135 Ротари стипендианти за мир, които направиха 248 презентации
за положителния мир в 51 страни. Една от значителните инициативи, произтичащи от партньорството, ще бъде поредица от семинари за положителен
мир, организирани от Ротари клубове и дистрикти
по света. Семинарите, организирани в общността,
ще обединят различни групи лидери и миротворци,
за да обсъдят видовете влиятелни и измерими инвестиции, които могат да насърчат позитивния
мир на местно ниво. Тази пролет Ротари и ИИМ ще
бъдат домакин на серия от тези семинари в Мексико и Колумбия, които ще научат жителите как да
реализират положителни мирни проекти в своите
общности.
Трябва да намерим практически начини да напреднем в нашата програма за мир, казва Кайл. Какво могат да направят ротарианците, за да развият осемте стълба? Партньорството на Ротари с ИИМ
трябва да помогне да се отговори на този въпрос.

Мирът в цифри:
индекси и доклади на ИИМ
световния БВП или на $ 1,998 на човек. ИИМ приВ НАЧАЛОТО през 2007 г. с първия си глобазнава, че оценките му, които представляват
лен индекс на мира Институтът за икономика и
увеличение от 2,1% спрямо предходната година,
мир изготви редица доклади. В повечето случаи
са „считани за консервативни“.
те изследват данни от 163 страни и независиСпоред ИНДЕКСА НА ГЛОБАЛНИЯ ТЕРОРИми територии, обхващащи повече от 99,7% от
ЗЪМ смъртните случаи от тероризъм са намаленаселението на света. Пълните доклади са досли с 27% от 2016 до 2017 г .; Въпреки това през
тъпни на economicsandpeace.org/reports. Ето по2017 г. имаше близо 19 000 смъртни случая, свърглед към някои от докладите, публикувани през
зани с тероризма. Икономическото въздействие
2018 г.
на тероризма беше консервативно оценено на 52
ГЛОБАЛНИЯТ МИРЕН ИНДЕКС установява,
милиарда долара.
че нивото на мир се е влошило с 0,27% спрямо
Докладът BUSINESS & PEACE потвърди попредходната година, четвъртата поредна годиложителната корелация на ИИМ между високите
на на световен спад. Докато нивата на мир се
нива на положителен мир и силните икономичеподобриха в 71 страни, 92 държави претърпяха
ски резултати: „През последните шест десетиспад, най-големият брой за една година след долетия растежът на БВП е три пъти по-висок
клада за 2010 г. Исландия е смятана за най-мирнав силно мирни страни, измерен от Global Peace
та страна; Сирия, за най-малко мирната.
Index“. Позовавайки се на „исторически анализ“,
ДОКЛАДЪТ ЗА ПОЗИТИВЕН МИР отчита
докладът прогнозира, че страните, които праподобрение от 2,4% в индекса на позитивния мир
вят значителни подобрения в положителния
от 2005 г. насам. (Според ИИМ всеки 1% подобремир, могат да очакват да видят съответната
ние на положителния мир съответства на 2,9%
икономическа възвръщаемост.
ръст на реалния брутен вътрешен продукт на
глава от населението). От 163 изследвани страни, 110 са отбелязали
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Доставено от Ротари

Как Ротари Интернешънъл
използва вашите дарения към РИ за вас?
Ротари Интернешънъл е посветен на усъвършенстването на вашите дейности,
като предоставя на вас и вашия клуб инструментите, от които се нуждаете, за да промените
света и да се свържете с другите. Вашите дарения помагат това да се случи това.
Ето как да се възползвате максимално от това, което RI предлага:

ПРОБЛЕМ		
Нашият клуб трябва да расте

Нашият клуб иска да се свърже с
бъдещите членове

КАК РОТАРИ ПОМАГА
Открийте средства, за да помогнете на настоящите членове, да се
свържете с бъдещите членове, да посрещнете нови членове и да развиете своя клуб на rotary.org/membership.
Чрез инструмента за управление на
членството РИ свързва клубове и
дистрикти с хора, които са проявили интерес към Ротари. Посетете
rotary.org/membership.

Аз се местя и искам да намеря
нов клуб, в който да се
присъединя

Намерете клуба, който е най-подходящ за вас чрез Club Finder на rotary.
org или изтеглете приложението
Club Locator на вашия смартфон.
Формулярът за смяна на клубовете е в my.rotary.org/member-center/
member-relocation.

Познавам някого, който ще
стане велик ротарианец

Помислете да го поканите да се присъедини към вашия клуб или да го насочите към друг клуб, като подаде
информацията си на my.rotary.org/
member-center/member-referral.
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„Страницата „Manage Membership
Leads“ е фантастичен инструмент!
Вече съм се свързал с четирима
потенциални членове, които ще посещават нашия клуб
от следващия месец.“
Адам Боулинг
РК Сенди Спрингс, Джорджия

ПРОБЛЕМ

КАК РОТАРИ ПОМАГА

Искам да популяризирам
новината за успешен клубен
проект

Опишете проекта си и споделете
снимки и въздействие чрез Ротари
витрина: rotary.org/showcase.

Искам да кандидатствам
за грант или да проверя
състоянието на дадено
заявление

Започнете в Грантовия център на
Ротари на rotary.org/our-programs/
grants. На разположение са и регионални служители по предоставяне на
грантове, които да предложат индивидуална подкрепа на всички официални езици.

„Не се страхувайте от Grant Center.
Въпреки че в началото може да изглежда
сложен, той е много удобен за ползване.“
Сали Плат
РК Мариета, Грузия

Искам хората в моята общност
да знаят повече за нашия клуб и
какво правим

Кампанията „Хората на действието“ на Ротари предлага възможности за популяризиране на истории
за въздействието на вашия клуб във
вашата общност. Ще намерите лесни за използване съобщения, идеи за
местни събития, реклами в социалните медии, рекламни материали за печат и видео, както и ръководства за
начинаещи. Научете повече на rotary.
org/brandcenter.

„Проведохме кампания за брандиране
на международното летище
в Сан Диего, която беше невероятно
успешна. Кампанията показа
видеоклипове „Хора на действието“,
плакати и социални медии.
Скот Кар
РК Сан Диего

Моят клуб има идея за проект,
но ние трябва да намерим клуб,
с който да участваме в глобален
грант

Посетете ideas.rotary.org, за да видите страниците на проекти на други
клубове. Ръководителите на клубовете и дистриктите могат да създадат страница, на която да привличат партньори.

Търся материали за Ротари,
които да занеса на местно
събитие

Посетете shop.rotary.org, за да намерите готови за използване материали, които могат да повишат осведомеността за Ротари и вашия клуб.

Искам да знам дали е безопасно
да се даде на Ротари личната ми
информация

Ротари спазва съответните закони,
за да гарантира, че личната информация на нашите членове е в безопасност и сигурна. Научете за политиката за поверителност на РИ на адрес
my.rotary.org/privacy-policy.
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ПРОБЛЕМ

КАК РОТАРИ ПОМАГА

Бих искал да предложа отстъпки
за продуктите и услугите
на моята компания на други
ротарианци

Чрез Rotary Global Rewards ротарианци, ротарактори и възпитаници на
Ротари могат да публикуват оферти и да се възползват от спестяванията за наемане на автомобили, хотели, пазаруване и др. Много оферти
също дават част от похарченото
на Ротари. Научете повече на rotary.
org/globalrewards.

Поемам лидерска роля в моя клуб
и бих искал да науча как мога да
направя максималното чрез нея

Центърът за онлайн обучение на Ротари е отворен за всички членове.
Клубните лидери могат да се потопят в информация за своите роли, а
новите членове могат да научат повече за Ротари. Започнете от rotary.
org/learn.

Планираме да бъдем домакин
на набиране на средства за
полиомиелит и бихме искали да
привлечем потенциални донори
по иновативен начин

Филмите за виртуална реалност на
Ротари позволяват на зрителите да
преживеят това, с които се сблъскваме в борбата срещу полиомиелита.
Научете повече на rotary.org/VR.

Трябва да актуализираме
правилника на нашия клуб

Обърнете се към местния клуб и
екипа за поддръжка на дистрикта.
Тези представители са регионални
експерти, които предоставят съвети, обучение и подкрепа за онлайн
инструментите на Ротари, управляващите документи, както и за клубните и областните операции. Намерете своя контакт в my.rotary.org/
contact/representatives.

Трябва да проследя целите на
моя клуб за годината.

Влезте в Rotary Club Central чрез My
Rotary, за да поставите цели и да планирате бъдещето.

Все още имам въпрос

Обадете се на многоезичния регионален помощен персонал на Ротари на
+ 1-866-976-8279, безплатно.
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„Откакто използваме
Rotary Club Central,
имаме двама
относително нови ротарианци,
желаещи да станат президент
на клуба, защото е по-лесно да постигнем клубно единодушие,
по-лесно е да планираме
предстоящата година
и отчитането на напредъка
на срещите е много по-управляемо.“

Кийт Бест
РК Нютон Стюарт, Шотландия

TFR
ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕДСЕД АТЕЛЯ НА ФОНД АЦИЯ РОТАРИ

М ар т

Като председател на попечителиге на Фондация Ротари, очаквам с нетърпение на
Международната конвенция на Ротари да ви съобщя, каквото искаме да чуем най-много:
че не само постигнахме целите си, но ги и надхвърлихме.
Това е така, защото всяка от тези цели съответства пряко на напредък в нашите
шест области на фокус.
През 2017-18 г. одобрихме 1300 глобални субсидии. Тези грантове финансираха големи
международни проекти с измерими и устойчиви резултати. Някои трябваше да
РОН Д. БЪРТЪН,
поддържат новородените живи. Някои трябваше да осигурят чиста питейна вода и
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА
чисти тоалетни на общностите. А някои отидоха за икономическо развитие в бедните
НА ПОПЕЧИТЕЛИТЕ
райони. Всеки долар имаше своето значение и влияние – от типа въздействие, което
НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ
продължава и е устойчиво.
Но има нещо друго също толкова важно: да се уверим, че можем да продължим да правим
това още дълго в бъдещето.
Това е нашата цел за Фондацията. Ротарианският фонд е нашето обещание за утре - че
нашата служба на човечеството ще продължи, че никога няма да се откажем.
Целта за Фонда тази година е 26,5 милиона долара от директни дарения, с допълнителна
цел от 35 милиона долара поети задължения. Но това не е всичко, към което се стремим.
Имаме и дългосрочна цел: да достигнем 2025 милиарда долара през 2025 година.
Осигуряването на това финансиране ще гарантира, че Фондът ще има доход за
финансиране на програмите на Фондацията ежегодно. Тези пари ще отиват за вечни
времена към програмите, които сте решили да подкрепите чрез вашия дар за Фонда. Ако всеки от нас
подкрепи нашата Фондация, ние наистина можем да направим наше наследство обещанието на Ротари.
Заедно можем да направим Фондацията още по-силна, за да направим повече добри дела по света.
Апр ил

В началото на последната четвърт от ротарианската година нашите мисли естествено се насочват към
осигуряване на силен финал. Надявам се, че вашата цел е да направите своя клуб по-силен, отколкото беше
в началото на годината. Всички клубове зависят от членовете си да изпълнят своята роля така, че клубът
не просто да оцелява, а да процъфтява.
Но за да стане това, всеки член трябва да допринася за този успех всеки ден от годината. Важно е да
идентифицираме потенциалните нови членове и да ги спонсорираме, да достигнем до бивши членове и да ги
поканим да се върнат при нас. Без значение дали те са нови членове, или са завръщащи се, ние трябва да ги
подпомагаме и да ги ангажираме да станат значими за нашия клуб. Трябва да запретнем ръкави и да работим
по клубни, дистриктни и глобални проекти, защото нищо не създава повече приятелство от работата с
други членове от вашия клуб.
Разбира се, трябва да подкрепим Фондация Ротари. Да се прави добро в света, не се случва просто така. Освен
с хора, които да изпълняват проекти, трябва да разполагаме и със средства, за да ги направим жизнеспособни.
Тук е ролята на всеки от нас. Ние, нашите партньори и нашите бенефициенти, сме източниците на тези
средства. Надявам се, че всеки член ще направи Фондация Ротари своя благотворителен избор, за да можем
да продължим да променяме живота и да подобряваме света. За цената на само две „специални“ кафета лате
на месец човек може да стане донор на Фондацията на стойност 100 щ.д. на година. Това е съвсем малка
сума от нас на фона на всичко добро, което прави Фондацията ни.
А даряването на нашата Фондация никога не е било по-лесно. Можете да направите своя принос сигурно
и удобно по всяко време на rotary.org/donate. Планирам този месец да направя своето дарение онлайн. Каня
всеки един от вас да направи същото.
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ДВАНАДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ
17–19.05.2019 г.
х.к. „Сънсет Ризорт“,
гр. Поморие

„Сънсет Ризорт“ се състои от 5 апартхотела
и 6 луксозни булевардни вили,
с обща застроена площ от 115 000 кв.м.
Четири външни басейна, два пул бара, водни
атракции, разположени на повече от 3500 кв.м,
мултифункционална зала, спортни съоръжения,
боулинг, магазини, детски клуб, салон за красота,
подземен гараж и външен паркинг, всичко това
превръща „Сънсет Ризорт“ в луксозен европейски
курорт с необходимите удобства за една
първокласна почивка, работа и забавления.

С вдъхновение
споделете празника
на българския Дистрикт!

190 YEARS HRISTO G. DANOV

GOVERNOR‘S MESSAGE
Не можеш да кажеш, че водата е необходима за живота:
тя е и самият живот.
Антоан дьо Сент Екзюпери

Скъпи ротариански приятели,
Изпратихме последния месец, свързан със зимата, и сме в очакване на пролетта. Покачването на температурите, водещо до топенето на снега, пролетните дъждовни дни ни дават надежда, че водосборниците ще се напълнят и
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ
ще имаме необходимото количество вода за пиене.
ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОР 2018-19
Облагодетелствани, много често не правим сметка как разходваме водата.
ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ
По друг начин стоят нещата за хората по света. Все още има места на
планетата ни, в които основната цел на местните общества е набавянето
на вода. Много е изписано и изговорено за това, каква жизненоважна необходимост за съществуването на
всички живи същества е наличието на чиста вода. Ресурсите на чиста вода са свързани с опазването на
природата. От нашите действия зависи какво би било наличието на вода годна за пиене. Животът е един
кръговрат и само отговорността ни би гарантирала неговото съществуване.
Ние, ротарианците, отдавна сме установили, че трябва да се справим с това предизвикателство. Темата,
определена от Ротари Интернешънъл за месец март, е Достъпът до вода и канализация, а третата зона
на фокус на Фондация Ротари е Осигуряване на чиста вода, канализация и хигиена.
Много от проектите, реализирани от клубовете в нашия Дистрикт, са свързани с осигуряване и подобряване на параметрите на питейната вода. Трябва да насочим усилията си към проекти, свързани с
хигиената, опазването на ресурсите и предотвратяването на замърсяването. Много болести са свързани с
лоша хигиена, много проблеми възникват от замърсени площи.
Добронамереността, доверието, чистите взаимоотношения и взаимопомощта са също необходими за човечеството, както водата е жизненоважна за всички живи същества. Същите качества са необходими за
членовете на клубовете ни с по-голяма тежест. Водата отразява съзнанието на човечеството, добрите
мисли я пречистват. Робърт Маккамън казва: Може би човешката доброта е по-важна от водата, защото
тя също утолява жаждата.
На 12 март се навършват 51 години от създаването на Ротаракт и седмицата, включваща тази дата, е
определена за Световната седмица на Ротаракт. Нека в тази седмица реализираме съвместно проект с нашите партньори от Ротаракт. Като техни спонсори ние можем да им окажем помощ и също така можем да
научим много от тях. Те имат много идеи, пълни са с енергия и очакват нашата подкрепа. Ако сред тях има
такива, които отговарят на изискванията на клуба, да им отправим покана да се присъединят към нас.
С резолюция на ООН от 1992 г. 22 март е обявен за Световен ден на водата. В периода от 22 до 24
март в Банско ще се проведе семинарът за обучение на елект президентите, секретарите и управление на
грантове - ПЕТС. Приятели, всеки, който има желание, дори да не влиза в горните длъжности, може да се
включи в този семинар, едно от големите предимства на нашата организация е нашето различие.
Приятели, предстоящият месец е чудесна възможност да предадем вдъхновението си на нашите партньори
от Ротаракт, да се вдъхновим от идеите и амбицията на Интеракт и Ротаракт. Нека заедно мотивираме
своите общности за повече добри дела.
РОТАРИ:
БЪДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО

Ваш в Ротари,
Веселин Димитров
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DISTRICT SEMINAR

190 YEARS HRISTO G. DANOV

СЕМИНАР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДИСТРИКТНИЯ ЕКИП

А

рхитектурният резерват
Абранаси предостави щедро гостоприемство за ротарианците от Дистрикт 2482
за провеждането на Семинара за
обучение на дистриктния екип на
16 февруари 2019 г.
В голямата конферентна зала
на х-л „Севастократор“ с камбанен звън церемониалмайсторът
Любомир Борисов даде началото
на семинара. Дистрикт гуверньорът откри събитието. Приветствия за добре дошли присъстващите получиха от президента
на РК Велико Търново (домакин на
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семинара) и от кмета на старо
престолния град и почетен член
на клуба – Даниел Панов.
Семинарът протече в програма
от две пленарни сесии. В първата
сесия бяха представени темата,
логото и целите на РИ и Д-2482.
В кратко емоционално слово ДГ
елект Митко Минев разказа за впечатленията си от Асамблеята в
Сан Диего. Пред лидерите на Дистрикта той представи Стратегическите приоритети и цели на
Ротари, пречупени през призмата
на службата ни в нашия дистрикт
досега и осигурявайки последователна приемственост.
Елект дистрикт гуверньорът
представи и своя екип от ентусиазирани ротарианци, готови
да поемат щафетата и да свързват Ротари с хората.
В рамките на същата пленарна сесия АДГ Нина Митева, АЗК
по членството, говори по темата „Как да работим с хората“.
За начините как да се помага на
общността презентация изнесе
Виолина Костова, председател
на Комитета за Фондация Ротари. Иновативни идеи за изграждането на публичния имидж на
Ротари сподели Стоянка Георгиева – новият председател на

Комитета за публичен имидж. Бъдещият секретар на Дистрикта
Пламен Цветков разкри тънкостите на работата в екип, каквато предстои на новите лидери.
В следобедната работна сесия
се проведоха дискусии по групи с
АДГ и председателите на комитети, ръководени от ПДГ Емил Коцев и ПДГ Красимир Ганчев. Обобщен анализ на работата и целите
на АДГ и председателите на комитетите в Дистрикта представиха преподавателите от двете
групи и присъствалите АДГ Любен
Атанасов, АДГ Наско Начев.
В последните минути на семинара участници споделиха защо
са приели предизвикателството
да са част от дистриктния екип
и вдъхновени ли са да свързват с
Ротари.
По време на семинара Номинационният комитет на базата
на представените документи,
извършеното събеседване и след
обсъждане номинира ротарианеца
Борислав Къдреков от РК Благоевград-Центрум, определен за дистрикт гуверньор на Дистрикт
2482 за ротарианската 2021-2022
година.
Сп. „Ротари на Балканите“

190 YEARS HRISTO G. DANOV

PEOPLE OF ACTION

СИЛАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ

П

риятелите от Ротари клуб
Габрово взеха участие в
отбелязването на националния празник на България – 3
март, на връх Шипка заедно с хиляди горди българи, които въпреки
лошите метеорологични условия
се изкачиха по стълбите до Паметника на свободата.
Габровските ротарианци посрещнаха българина Тодор Андреев, който на 21 февруари 2019 г.
започна своя колоездачен преход
от Берлин. Целта беше за 10 дни
да премине през 10 държави, 10
столици и на 3 март да се включи
в честванията по случай националния празник. Това беше също и
опит за влизане в книгата на рекордите „Гинес“.

Президентът на РК Габрово Георги Атанасов връчи на Тодор Андреев луксозна българска историческа книга и разказа за инициативите на
габровския клуб, свързани с Шипченската епопея.
Пожелаваме бъдещи успехи на Тодор и с гордост да прославя историята и постиженията на България!
Калоян Иванов, секретар РК Габрово
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190 YEARS HRISTO G. DANOV

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОРА В ЗОНА 10

М

иналата календарна година, в края на ноември, ДГ Веселин Димитров посети клубовете
от Зона 10. Най-напред гостува на РК Свиленград. Там той се срещна с кмета на града Георги
Манолов, с който проведоха приятелски и конструктивен разговор за идеята ежегодният международен колопоход България-Гърция-Турция да бъде под
патронажа на Ротари клуба в града. След което
гуверньорът се срещна с Борда на клуба и с всички
ротарианци.
На 28 ноември ДГ посети град Любимец. Преди
срещата с борда и клуба се срещна със зам.-кмета
на града г-н Тодор Милев, бяха обсъдени теми за съвместни дейности на общината и ротарианците в
града. Клубът е най-малкият в Зона 10, но сплотен
и амбициозен.
На следващия ден дистрикт гуверньорът беше в
Хасково. Градът, от който е започнало ротариан-
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ството в нашата зона. РК Хасково е чартиран на
11.04.1996 г. и е първирт клуб в областта. От този
клуб е и ПДГ Любен Атанасов, който придружава ДГ
Веселин Димитров в срещите с ротарианците от
Зона 10. В областния град има и втори Ротари клуб
Хасково-Аида. Срещата беше съвместна. Дистрикт
гуверньорът се срещна със заместник областния управител Стефка Здравкова. Посети езиковата гимназия „Проф. Асен Златаров“ и най-високата статуя в града, тази на Света Богородица, призната в
„Гинес” и станала много популярна в страната през
последните години.
На 30 ноември бе срещата на дистрикт гуверньора с РК Харманли. При посещението в Общината
кметицата Мария Киркова разказа за чудесните отношения, които имат с Ротари клуба и за пълната
подкрепа на техните проекти. Намерението на ротарианците е и създаването на Интеракт в града.
На 1 декември се проведе и традиционният Празник на виното – събитие, което вече може да се нарече дистриктно, посреща гости от много клубове
от страната.
На всички срещи с клубовете бяха разменени флагчета на клубовете на президентите: Асен Костадинов, Чавдар Чоков, Галин Карагьозов, Анастас Карчев, Руси Полихронов.
В Харманли дистрикт гуверньорът връчи и две
отличия „Пол Харис Фелоу” на ротарианците: Калин
Карагьозов и Гошо Желев.
Основното при всички срещи бяха бъдещите проекти, приятелството и вдъхновението, което ни
носи безкористната служба.
Благой Балутев, АДГ Зона 10
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ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬРЪТ В ДИМИТРОВГРАД

Н

а 19.02.2019 г. ДГ Веселин
Димитров се срещна с
ротарианците от Димитровград. Първо той се срещна
с кмета на града г-н Иво Димов,
придружен от президента на РК
Димитровград - Даниела Велинова, членове на борда, ПДГ Любен
Атанасов и АДГ на Зона 10 – Благой
Балутев. Градската управа оказва
пълна подкрепа на ротарианците
в града и имат съвместни проекти, насочени към гражданите на
Димитровград, сподели градоначалникът. Той запозна гуверньора
с икономическите постижения и
перспективи на общината. Бяха
разменени флагчета и сувенири,
направиха се снимки от събитието. ДГ получи календар на Община
Димитровград, който започва не
от януари, а от септември – месеца, в който е основан градът –
02.09.1947 г.
Срещата продължи в залата,
където РК Димитровград провежда редовните си седмични сбирки.
На беседата с Борда беше показано и анализирано състоянието на
клуба. Бяха посочени технически

пропуски при работа на клубните
офицери. Впоследствие се присъединиха и членовете от клуба. В
своето обръщение към ДГ Веселин
Димитров президентът Даниела
Велинова говори за всички значими проекти на клуба през тези
18 години от своето чартиране.
Проекти, обезпечени от собствени средства, събрани от клубни
инициативи, които са значими,
стойности и резултати, които едва ли има друг такъв клуб в
Дистрикта е постигнал. През годините са реализирани проекти,
насочени към жителите на града
и страната. Кувьоз за недоносени
деца за местната болница; рампа за инвалиди; детска площадка;
въздухопречиствателни системи
за детски градини; паметник на
Апостол Карамитев; чешма в централната градска част и дарени
8000 лв. за възстановяване на голяма базилика в гр. Плиска. Това са
една част от реализираните проекти на клуба.
Дистрикт гуверньорът в своето обръщение към ротарианците
от Димитровград благодари за

срещата и постиженията. Нека
увереността и вдъхновението съпътства ротарианците от град
Димитровград.
След официалната част срещата продължи в свободен и приятелски разговор.
Благой Балутев,
АДГ Зона 10
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141 години от Освобождението на Нова Загора

В

тържествена обстановка
Ротари клуб Нова Загора
организира среща-разговор
с участието на акад.Стефан Воденичаров, акад. Георги Марков,
акад. Атанас Атанасов, чл.-кореспондент Иван Гранитски, Красимир Дачев. Разговорът премина
при голям интерес от новозагорската общественост. В дискусията се включиха много гости на клуба, както и приятели от Ротари
клуб Сливен. Получи се интересен
и ползотворен за всички диалог.
Темата беше свързана с децата бъдещето на България.

Освобождението на град
Нова Загора – това бе темата
на беседата, проведена между
д-р Миладин Йорданов от Ротари
клуб Нова Загора с четвъртокласниците от НУ „Любен Каравелов“.
Една незабравима среща, в ко
ято учениците станаха съпричастни с разигралите се военни
действия през месец януари 1878
год. в Нова Загора.

Ротари клуб Нова Загора проведе конкурс
за детска рисунка „Свободна Нова Загора“.
С откъс от „Малкия принц“ президентът
на клуба Милен Михайлов откри изложбата,
посветена на 141 години от освобождението на
града. В инициативата участваха 38 рисунки на
деца от I до IV клас. Бяха отличени пет творби,
а на други пет бяха връчени поощрителни
призове. Всички участници получиха грамота
и подарък от клуба. Картините на малките
художници бяха подредени в изложба във фоай
ето на Новозагорския театър. Отличията бяха
връчени сред тържествена обстановка и много
гости от акад. Стефан Воденичаров, акад.
Георги Марков, акад. Атанас Атанасов.
Пламен Прокофиев,
секретар на РК Нова Загора
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ДВОЕН ПРАЗНИК ЗА РОТАРИ СТАРА ЗАГОРА-Берое

Н

а 14 февруари Ротари клуб
Стара Загора-Берое отбеляза 114 Рожден ден на
Ротари Интернешънъл с подарък
към съгражданите си.
В изпълнение на оркестър, балет и солисти от Държавна опера
Стара Загора с професионалната реализация на приятеля Огнян
Драганов – директор на операта,
старозагорци се насладиха на галаконцерт под диригентството
на Андрия Палич (Австрия). Изпълнени бяха арии от Доницети,
Верди, Офенбах, Бизе, Каталани,
балетното изпълнение бе върху
част от „Лешникотрошачката“
на Чайковски.
Във фоайето на операта всички гости бяха посрещнати с чаша
шампанско. В препълнената зала
гости бяха и ротарианци, приятели от Ротари клуб Стара Загора,
Пловдив-Филипопол, Нова Загора
и солидна 15-членна група от РК
Одрин Мимар Синан.
По-късно продължихме с приятелска вечеря и отбелязване на
втория рожден ден на РК Стара
Загора-Берое. Забележително за
вечерта станаха шармантните
тоалети на дамите от клуба и съпругите на ротарианците.
Така старозагорските ротарианци отбелязаха двойния празник,
който затвърди доверието и авторитета на Ротари в града под
липите.
Мартин Бойчев,
Президент
на РК Стара Загора-Берое
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ПЛЕВЕНСКИТЕ РОТАРИАНЦИ С ДАРЕНИЕ
ЗА ДЕТСКА КЛИНИКА

К

линиката по неонатология при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен вече разполага с неонатален видеоларингоскоп.
На редовна седмична сбирка апаратът бе дарен
от Ротари клуб Плевен Центрум. Средствата за
него бяха събрани на традиционния Коледен благотворителен бал в рамките на дарителската кампания
„Да помогнем за първа глътка въздух на недоносените деца” от членовете на клуба и техни приятели.
„Апаратът бе закупен и сега го даряваме, за да
помогнем на недоносените дечица и да зарадвате
техните родители”, заяви президентът на клуба
Пламен Пацев.
Дарението прие доц. д-р Виктория Атанасова,
началник на Клиниката по неонатология.
„Щастлива съм, че го имаме, изключително съм благодарна за това, което направихте. За това, че в
днешно време, в което ние, медиците, сме най-удобната мишена на обществото и сме обвинявани по
повод и без повод, все пак имаме повод да се усмихваме. Ние сме първата клиника у нас с този апарат”,
каза доц. Атанасова. Тя добави, че видеоларингоскопът е много ценен, защото с него ще се извършва
значително по-лесно и по-щадящо за бебетата процедура, която е животоспасяваща за недоносените
деца. „Това е апарат, с който значително ще се облекчи нашата работа с оптимизация на дишането
на недоносените деца. Сега тази процедура ще се
прави много по-лесно и по-нетравматично за децата”, посочи доц. д-р Атанасова.

Клиниката по неонатология в УМБАЛ „Д-р Георги
Странски” – Плевен е с най-високото, трето ниво
на неонатологично лечение и в нея се приемат новородени от Централна Северна България. Годишно в
плевенския център се раждат около 150 недоносени
деца. Поне една трета от тях се нуждаят от намеса с новия апарат, за да могат да живеят и да се
справят с първата глътка въздух.
Ирена Николова

Поглед към Ротари
Ротари клубове:
Ротарианци:
Дистрикти:
Ротаракт клубове:
Ротарактори:

9510
218 730

Интеракт клубове:
Интерактори:

23 523
541 029

Ротариански
обществени съвети:
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35 942
1 224 445
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ЗАГРИЖЕНИ ЗА ДЕЦАТА СЪС СОП В ПОМОРИЕ

Р

отари клуб Поморие стартира нов проект за изграждане на сензорна стая за деца със СОП в СУ
„Ив. Вазов“ в града.
Все повече деца още в ранна възраст се диагностицират с различен вид нарушения. Те се нуждаят
от специални грижи и внимание, особено в периода на
адаптация към условията и дневния режим в детските заведения и училището. Затова е необходимо да
има гласност и на техните потребности, защото са
деца като всички останали. Те също имат интереси,
таланти и хобита, които е добре да бъдат подпомогнати и развити.
В Поморие и общината има над 100 деца, регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и
Агенцията за защита на детето. Някои от тях посещават общинските детски градини по места или
училищата, но всички те имат нужда от специализирано внимание. От проведените срещи и разговори
с родители, учители и социални работници установихме, че има остра нужда от място, където децата
със СОП да получат специализирани грижи. Получихме
и безрезервната подкрепа на Община Поморие и лично от кмета Иван Алексиев.
РК Поморие в партньорство с Община Поморие започна създаването сензорна стая за нуждите на деца
със СОП по време на учебния процес и извън него. За
проекта Община Поморие предоставя класна стая,
която да е на първия етаж в СУ „Иван Вазов“. Помещението е с подходяща квадратура и разположениe в
сградата. РК Поморие ще достави и монтира необходимите съоръжения и мебели за стаята.

В рамките на проекта, по предварително уточнена програма, ще се провеждат консултации с деца и
родители. Ще се направят срещи с местните социални работници и специалистите-консултанти. Ще
се проведат срещи с родители на децата със СОП
от града и общината, и ще се предоставят информационни материали, разработени специално за целта.
Ще бъде организирано обучение на учители и възпитатели, които работят с деца със СОП под формата на тренинг, воден от квалифициран психолог.
Целта е да бъде поставен акцент върху ролята на
учителя като ментор в процеса на обучение на деца
със СОП.
Проектът ще завърши с необходимите административни процедури. РК Поморие ще подпише протокол за дарение на Община Поморие на мебелировката и материалите от проекта.
Проектът е на стойност 15 000 лева.
Огнян Граматиков, ПП, РК Поморие
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АРХЕОЛОГИЧНИЯТ ОБЕКТ СОСТРА
Приоритет на РК Троян

Н

а 22 януари тази година на редовната си
сбирка Ротари клуб Троян проведе среща с
главния археолог на крепостта Состра проф.
д-р Иван Христов, зам.-директор на Националния
исторически музей – София. Идеята беше да се
направи обобщение на дейностите за последните
три години по разкопките на крепостта Состра
(от старогръцки - пояс, превръзка, преграда),
обектът е римска крепост, построена върху
руините на тракийско селище. Тя се намира
югоизточно от село Ломец, на 12 км северно от
Троян и на 28 км южно от Ловеч, в долината на река
Осъм.
До момента при археологичните разкопки
в крепостта са открити около 30 сребърни
тетрадрахми (гръцки антични сребърни монети),
сечени на остров Тасос, бронзова маска и много
антични съдове и накити. Повечето от находките
са изложени в Историческия музей в Троян, а
бронзовата маска - в Националния исторически
музей, София.
Проф. Христов направи кратка ретроспекция на
дейностите по разкриването на тази римска пътна
станция за изтеклата 2018 година, като не забрави
да благодари на основния инициатор и поддръжник
Ротари клуб Троян. Той обясни, че през май 2018
година е завършен идейният проект за консервация
на всички разкрити старини около крепостта
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Состра и изграждането на посетителския
център до обекта. След съгласуване на проекта
с Института за културното наследство и
Министерство на културата следва Община Троян
да кандидатства за финансиране на проекта през
оперативна програма „Региони в растеж”.
17 поредни години Община Троян финансира
разкопките на римската крепост, като през
всичките тези години са събирани определени
средства и от Ротари клуб Троян, в чиято
постоянна програма влиза подкрепата на този
археологичен проект от местно значение.
През 2018 година се проведе геофизично
проучване от инж. Кирил Велковски под
ръководството на проф. Христов. Според проф.
Иван Христов се очакват изненади при следващите
разкопки в археологичния комплекс Состра, защото
ранната история на най-голямата римска крепост
в Троянско е най-слабо проучена. Досега всички
налични данни (епиграфски и нумизматични) сочат,
че Состра е изградена около 146 г. Съществува
вероятност обаче ранната крепостна стена да
има по-стара история и да е свързана с времето
на управление на император Траян, чието име носи
днешният планински град.
Цанко Спасовски,
президент на РК Троян
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РК СОФИЯ С НОВ ПРОЕКТ

Р

отари клуб София стартира
проекта „Профилактика на
заболяванията на щитовидната жлеза“. По предложение на
пастпрезидента д-р Иван Ценов
РК София закупи преносим ехограф
и осигурява ежегодно висококвалифицирани лекари, както и възможност за изследване на хормоните
на щитовидната жлеза. Освен
ранната диагноза, проектът има
образователни и възпитателни
цели и информира децата каква
е ползата от ранна профилактика
на заболяванията.
До настоящия момент са прегледани 900 ученици и преподаватели от софийските училища и
училищата в гр. Елена, а на 25 януари тази година, с подкрепата на
РК Петрич бе направен скрининг
и в Професионалната гимназия по
икономика и туризъм „Проф. д-р
Асен Златаров“ в Петрич, един
район с повишена опасност от
поява на заболявания на жлезата.
Прегледани бяха 96 души, при седем бяха регистрирани отклонения в структурата на жлезата

като за двама от тях са малко
по-сериозни… Поради големия интерес през пролетта предстои да
бъдат изследвани и децата в другите две училища в града.
При проявен интерес клубът
има желание и възможност да орга-

низира скрининг и на други места.
При посещението на групата
на РК София в Петрич директорът Светла Данаилова ни разведе
из училището, при което се оказа, че ротарианската подкрепа не
е нещо ново за тях. Още през 2005
год. РК Кицбюел е обзавел голям
учебен компютърен център, в
който продължава да се провежда
активно обучение и в който учениците решават конкретни въпроси от практиката и изготвят
реални бизнес проекти. Президентът на РК Петрич Любо Георгиев
ни показа чешмите за филтрирана вода, инсталирани от клуба.
А само преди няколко месеца на
републиканското състезание по
математика във Варна отборът
на училището спечели учредената
от РК София награда.
Цвятко Кадийски,
РК София
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Фондацията е основата.
Сега ни трябват строители.
Светът се нуждае от строители на мира като теб.
Академията на Ротари за позитивен мир може
да ви предостави инструментите,
за да почнете да строите по-добър утрешен ден
за вашата общност. Регистрирайте се сега:
rotarypositivepeace.org

