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Приказките за традиции, приемственост, последователност и надграждане станаха без съдържание. С развято знаме за пълна
дигитализация бяха спрени ръководствата за клубни лидери и комисии, а
по-късно и основните правилници и устави на РИ за РАК и ИАК. Създадохме собствени устави и правилници, по-обемисти и по-подредени от
основните; обсъждаме задълбочено стратегическите планове и глобалните
грантове, но се затрудняваме да кажем кои са Харис, Клъмф и Тейлър; какво
ни учи Четиристранният тест за това, което мислим, казваме и правим,
и водим ли се от основните цели и авенюта на Ротари.
Сега искаме да дигитализираме историята на Ротари в България – ами тя
не е написана… Да подредим документи и отчети – ами те не са събрани
на едно място… И по-лошото – може просто да са унищожени. На нашите основатели от 30-те години това сториха фашисти и комунисти...
И може би някой Цвятко ще изрови и събере каквото е останало.
Връщам се към списанието. Голяма част от българските ротарианци поискаха да получават The Rotarian. Защо? Нашето списание е равностойно
на официоза, то е ангажирано да публикува всички важни и задължителни
материали от Световната ротарианска преса. Това са новините, които
излизат на 25 езика. Имате ги на български. Другото са статии за американските и другите дистрикти по света. Официозът е публикувал досега
4 материала за България, а нашето списание има 6000 страници, в които
пише за нас и нашите дела.
Ето кои са най-любопитни за това, какво става в света на Ротари (на
английски език): РК Бургас, Благоевград-Център, Варна-Евксиноград, ВарнаГалатея, Ловеч, Момчилград, Пазарджик, Пловдив, Пловдив-Интернешънъл,
Самоков, Севлиево, София-Балкан, София-Възраждане, София-Сити, СофияТриадица, София-Интернешънъл, София-Тангра… общо над 400 абонамента.
Това са клубовете, които полека-лека обезсмислят издаването на родното
списание и правят отпечатването на хартия финансово невъзможно. Този
е отговорът към тези Ротари клубове, които настояваха списанието да
продължи традицията, за да могат да го докосват и четат.
Въпреки волята ни, влизаме в реалната дигитализация. Бъдете сигурни, че
няма да пропуснете нито едно важно послание на лидерите в Ротари и
тенденциите и приоритетите в развитието на нашата организация.
Всяка промяна е трудна. Вероятно след години ще се усмихваме на тези
редове (и дано е така). Но трябва всички да положим допълнително усилие,
да сме по-гъвкави и адаптивни към съвременните начини на комуникация.

Ваш в Ротари
Наско Начев
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BETWEEN FRIENDS
Юл и

Драги приятели ротарианци и членове на семейството на Ротари,
Обичам да пътувам! Дори се наслаждавам на самия процес на придвижване от тук
до там. Но миналата година заедно със съпругата ми Гей имахме едно от онези
преживявания, които биха изпитали оптимизма дори на най-веселия пътник.
Докато чакахме 6 часа на международното летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк,
с Гей се разходихме и разглеждахме хората. Минахме от единия край на терминала
до другия и обратно, оглеждайки всеки терминал, всяка дестинация, всяка група
хора, чакащи своите полети.
Марк Малоуни
Всеки терминал беше обособен остров на човечеството. Докато вървяхме по
Президент,
средата на залата, бяхме в Ню Йорк, движейки се заедно с всички в една голяма
Ротари Интернешънъл
река. Но когато се отклонявахме, кацвахме на остров. Вече бяхме в Делхи, Париж
или Тел Авив. В началото на разходката ни си помислих: „Всички тези различни
хора, всички тези различни страни, всички на едно място. Това е като Ротари!”
Но докато минавахме покрай терминалите, осъзнах и друго нещо. Изобщо не беше
като Ротари. Защото всички в тази река се насочваха към остров. И всеки остров
си остана остров. Хората, които се отправяха към Тайпе, можеха да разговарят
помежду си, но не разговаряха с хората, които се отправяха към Кайро или Лагос.
Сравнете това с Ротари. Ротари ни позволява да се свържем едни с други по дълбок и смислен начин, въпреки
нашите различия. Той ни свързва с хора, които иначе никога не бихме срещнали, които са по-близки до нас,
отколкото бихме могли да предположим. Той ни свързва с нашите общности, с професионални възможности
и с хората, които се нуждаят от нашата помощ.
Връзката е това, което прави преживяването на Ротари толкова много различно от разходката през летище
„Джон Ф. Кенеди“. В Ротари никой от нас не е остров. Всички ние сме в Ротари заедно: които и да сме,
откъдето и да сме, какъвто и език да говорим или традиции да следваме. ВСИЧКИ СМЕ СВЪРЗАНИ едни с
други - част сме от нашите общности и сме членове не само на нашите клубове, но и на световната общност, към която всички ние принадлежим.
Тази връзка е в основата на преживяването Ротари. Това е, което ни води до Ротари. Затова оставаме.
Моля, присъединете се към приятелите си ротарианци на това пътуване, защото Ротари свързва света.
Ав г ус т
Скъпи приятели ротарианци,
През 2019-2020 г. насърчавам ротарианците и ротаракторите да развиват Ротари. Трябва да развиваме нашите
услуги, трябва да развиваме въздействието на нашите проекти, но най-важното е, че трябва да увеличим членовете си, за да можем да постигнем повече.
Нека опитаме нов подход към членството, който е по-организиран и стратегически. Моля всеки клуб да сформира
активен комитет за членство от хора с различен опит, които да изследват методично лидерите на общността.
След това комитетът за членство на вашия клуб ще приложи класификационната система на Ротари - предназначена да гарантира, че диапазонът от професии във вашата общност е добре представен - за идентифициране
на потенциалните лидери с уменията, таланта и характера, които ще укрепят вашия клуб. Ако комитетът за
членство на вашия клуб не е сигурен как да продължи, погледнете в контролния списък за членство в клуба на Rotary.
org за ясно определени стъпки за организиране на работата му.
Как иначе ще се свържем с хора, за да разрастваме Ротари? Ще създадем и нови типове клубове: независими клубове
или сателитни клубове, с различно преживяване при срещите и предлагане на услуги, не само там, където няма Ротари, но и където Ротари вече процъфтява. Нито един Ротари клуб в света не може да обслужва всички сегменти
на своята общност. Затова трябва да организираме нови клубове, за да ангажираме лидерите на общността, които
не могат да се асоциират с нашите съществуващи клубове.
Разрастването на Ротари е просто. Трябва да вземем връзките, които правят
нашата организация уникална в света, да ги укрепим и умножим. Нека се ангажираме да развиваме Ротари и да посрещнем следващото разнообразно поколение
жени и мъже, тъй като Ротари свързва света.
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OUR WORLD

Великобритания
САЩ

Италия

Индия

Мексико

Хора на действието
по целия свят
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МЕКСИКО

САЩ

ИТАЛИЯ

За повече от 100 младежи с
физически, умствени и пове
денчески увреждания, Обучител
ният център в Косумел служи
като убежище, където те се
научават на самостоятелност
и придобиват ценни работни
умения. В продължение на осем
години Ротари клубове от Грийн
вил, Тексас и Косумел оборудват
и поддържат ученическа кухня
и предоставят инструменти
за други програми за обучение.
През януари дузина ротарианци
от Грийнвил се присъединяват
към местните си колеги, като
решават практически задачи;
осигуряват 4000 щ.д. за класната стая и кухненски консумативи, както и компютърни части.
„Сега децата се обучават да по
правят компютри“, казва Ким
Кимби, член на клуба в Грийнвил.

В продължение на 35 години Ротари клуб Олбани, Ню Йорк, организира обяд в чест на младите хора в приемни семейства,
номинирани от социални агенции. Клубът спонсорира маса за
всеки от почетените и техните гости; публиката обикновено включва кмета на града,
членовете на Асамблеята на
щата Ню Йорк и други местни
официални лица. Децата получават плакети, сертификати и
подаръци като билети за кино
и боулинг карти. „Това е жиз
неутвърждаващо за младите
хора, които не са свикнали да
бъдат почитани”, казва членът
на клуба Брайън Бар, инициатор
на проекта.

Членовете на Интеракт клуб
Ночера Инфериоре Апудмонтем
демонстрираха своя ангажимент за запазване на културните ценности чрез възстановяване на дървено разпятие от 19
век, намиращо се в манастира
„Сан Антонио ди Ночера Инфериоре“ в Салерно. Студентите,
подкрепяни от Ротари клуба
домакин и ръководени от инструктори от училището си Алберто Галисия Институт на
Ночера Инфериоре, - започнаха
цялостно обновяване на реликвата през ноември. Интеракторите заснеха документален
филм за своята инициатива
и разработиха приложение за
популяризиране на местни културни обекти. „Тяхното усилие
да се преоценят паметниците
и историята на техния район
е наистина невероятно”, каз
ва Салваторе Иовиено, паст
гуверньор на Дистрикт 2100.

Снимка: Ротари клуб Денби

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В уелския град Денби Boxing Day
е време за търкаляне на (винени) бъчви. На 26 декември около
2000 зрители се подредиха на
High Street, за да станат свидетели на всенародно състезание
по търкаляне на бъчви, традиция с 60-годишна инерция в
Уелс. Организирано от Ротари
клуба в Денби, състезанието
е - както гласи рекламата на
клуба, „изобилие от разливи и
катастрофи“, с препоръчителни „здрави обувки и ръкавици“
за участниците - индивидуални
участници и екипи от двама
души, заедно със състезания за
момчета и момичета, младша
и старша възраст.
Състезанието, което се провежда почти всяка година от
1958 г., започва, когато ротарианецът Хейвъл Оуен осъзнава, че клубът може да се възползва от множеството хора,
привлечени от Флинт и Денби

Хънт за събитие на Boxing Day
вече почти век. Търкалянето на
бъчви не беше единственият
спектакъл през 2018 г. Преди
състезанието имаше парад на
трактори и Land Rovers, последвани от повече от 100 коне,
яздени от групата Флинт и
Денби Хънт.
Така клубът събра 6000 щ.д.,
продавайки билети за томболи, с постъпления, насочени към
местни и международни благотворителни организации.

Типична празна
дървена бъчва
с тегло
около 50 килограма.

ИНДИЯ
Ротари клуб Северен Хошиарпур
в провинция Пенджаб използва
Ямрадж, индуистки бог на смъртта, за да предупреди шофьорите за опасностите от лошото
шофиране. В един февруарски ден
актьор, изобразяващ бога, се намираше на оживено кръстовище,
за да предупреди неориентираните шофьори и мотоциклетисти
- скоростни демони, тези, които
минават на червена светлина,
и всички, които не спазват основните правила за безопасност.
Ямрадж, придружен от членове
на клуба, които раздават материали за безопасно движение
по пътищата, предупреждават
нарушителите, че рискуват ранна среща с подземния свят. Членът на клуба Бхарат Гандотра
казва, че те предлагат рози на
шофьорите за носене на каска и
предпазен колан.

Всеки ден
400 души умират
в пътнотранспортни
произшествия
в Индия.

Брад Уебър
5

Миналото
от Джефри Джонсън
6

е начало
В продължение на почти 40 години Марк Даниел
Малоуни и неговото семейство доказват, че Ротари
свързва света. Сега самоопределящият се като „весел
пътешественик“ поема към следващата фаза от живота
си като новия президент на Ротари Интернешънъл.
7
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Гей и Марк Малоуни у дома в Декатур, Алабама; Картината на Гей
над камината изобразява Марк на
мост в замъка Комб, английско село
в Котсуолдс.
Предишни страници: Марк в
офисите на Блекбърн, Малоуни и
Шупперт, адвокатската кантора,
създадена от тъста му.
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ве седмици преди Коледа
е, Ротари клуб Декатур,
Северна Алабама, е под
пара. Предишната събота заедно с
съмишленици от църквата в Сто
ун Ривър членовете на клуба зарад
ваха повече от 70 деца на закуска
с палачинки и пазаруване в Target.
Сега по време на срещата на клу
ба в понеделник, джаз бендът на
гимназията в Остин свири сезон
ните песни: „Дядо Коледа“, „Фелис
Навидад“, „Скъпа, навън е студено“,
макар че температурата е доста

над нулата, чувството е като за
началото на декември. След като
групата приключи, президентът
на клуба Лари Пейн обявява: „Да се
върнем към непопулярните въпро
си: Къде се е дянал Марк?“ Тълпата
се разшумява. Въпросният човек се
промъква напред в стаята и гордо
заявява: „Марк Малоуни е в Декатур,
Алабама!“ Около 120 души шумно го
аплодират. Приветстват шефа.
При отразяване на ротарианска
та инициатива – коледното паза
руване с децата, ежедневникът в

Декатур представя Малоуни само
като „член на клуба“, което не е
съвсем точно, защото не отразя
ва големите заслуги и постовете
на този ротарианец. След като се
присъединява към Ротари през 1980
год., Малоуни е бил дистрикт гувер
ньор, директор на РИ, помощник на
президента, попечител на Ротари
фондацията, председател на Зако
нодателния съвет и Комитета на
Конвенцията от Сидни през 2014
год. Това са само част от позиции
те, всички те са прелюдия към нова

та му лидерска роля: президент на
Ротари Интернешънъл.
„Той е изключително квалифици
ран, за да бъде президент на РИ казва Бил Уайкър, който познава Ма
лоуни почти 40 години. - Той умее чу
десно да комуникира и има блестящ
ум; той е състрадателен и се грижи
за хората. Притежава целия набор
от качества. Никой в нашия клуб не
е изненадан от това, че стигна до
върха на планината.“
Уайкър, който наследява Малоуни
като президент на клуба в Декатур
през 1986 г., претендира, че е ини
циатор на клубната традиция за
дружеската закачка към своя пред
шественик. „Създадох оригинална
та „Да подразним Марк“ култура в
нашия клуб, която е все още жива
и процъфтява и днес - казва той. Марк прегърна този почин, дори го
насърчи. Това стана неговият на
чин на работа. Клубът го харесва - и
разбира се, не можеш да се майта
пиш с такъв човек, освен ако не го
обичаш и уважаваш.“
Говорейки от трибуната на
срещата през декември, Малоуни,
който се описва като „най-веселия
пътешественик“, обяснява къде по
света е бил в последно време. Той
описва една глобална екскурзия, коя
то започва с неговото „тръгване
на изток по пътя на Невада и Кали
форния“ - и оттам до Англия, Индия,
Сингапур, Индонезия и Тайван, преди
най-накрая да се прибере в Декатур.
Но по-дългото пътуване на Малоуни
до това конкретно място и време
в действителност започва отдав
на в една страна, която столетие
преди пътническите самолети се
намираше далече, много далече.
С три малки деца и перспекти
вата за богата земеделска земя
в Атлантическия океан, Артър и
Катрин Малоуни напускат Ирландия
през 1849 г. по време на Големия глад
и отплават за Съединените щати.
(Двамата оставят две по-голе
ми деца, едното от които никога
повече няма да видят.) След като
пристигат в Ню Орлиънс, те се от
правят на север до окръг Галатин в
южната част на Илинойс. Устано

вяват се на място, наречено Сели
ще на езерото, където се настаня
ват сред ирландските католически
имигранти.
Марк Даниел Малоуни е роден 106
години по-късно, на 14 май 1955 г. По
това време семейната ферма, раз
положена извън малкия град Риджу
ей, е нараснала до 1200 акра. В про
дължение на десетилетия семей
ството е отглеждало едър рогат
добитък и посеви за изхранването
му, но Патрик Малоуни (бащата на
Марк) и двамата му братя насочили
вниманието си към отглеждане на
царевица, пшеница и соя. Увеличили
повече от два пъти размера на фер
мата, като закупили още 1500 акра
отвъд река Охайо в Кентъки.
Това е средата, в която Марк
Малоуни е израснал, макар че бързо
става ясно, че не е за него карие
ра в селското стопанство. На 4-H
състезанията, тест за бъдещи
фермери, той завоюва най-високо
отличие за публично изказване. Не
говата реч от 1966 г. „Сънят става
цел“ печели синята лента на щат
ския панаир в Илинойс. Две години
по-късно печели местния конкурс по
правопис, като правилно е написал
думата bludgeon; две години по-къс
но той е президент на 4-H федера
цията в окръг Галатин. През 1962 г.
с постижение, пред което всички
останали бледнеят, Малоуни и него
вата петгодишна сестра, Кристи,
печелят хавайско-тематичния кон
курс за костюми в годишния Ден на
пуканките на Риджуей.
В Риджуей, самопровъзгласена
та Световна столица на пуканки
те, няма по-велик повод от Деня
на пуканките, който се провежда
всяка година на втората събота на
септември. „Денят на пуканките
е най-важната забележителност
в града“, казва бившият жител на
Риджуей Рик Ротрамел, член на Ро
тари клуба в Данвил, Илинойс. След
безплатен филм в Странд и парад
децата се събират на сцената за
състезания по ядене на пуканки,
правене на балони с дъвки и на жа
бешко скачане. Победителят полу
чава сребърен долар.
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В 13.00 часа Мамутският карна
вал и парадът на оркестрите изли
зат на главната улица; той включва
това, което местният вестник оп
исва като „Кралицата на пуканките
и нейният двор, оркестри, карна
вални подвижни фигури, мажоретки,
моторни патрули, коне, модерна сел
скостопанска техника и много други
забележителни участия!“ След над
бягване с трактори - „Правилата на
ITPA се прилагат“ (за непосветени
те, ITPA е Асоциация за гонки с трак
тори в Илинойс) - останалата част
от деня е посветена на музикални за
бавления, всичко от Гранд Оле Опри
до духовна и евангелска музика и до
нещо, наречено Teen-A-Go-Go.
Такова събитие се нуждае от
церемониал майстор и през 1981 г.
Риджуей се обръща към Марк Дани
ел Малоуни да поеме тази отговор
ност. Той е изпълнявал ролята вся
ка година, с изключение на два пъти:
когато съвпада с кръщението на
дъщеря му Филис и когато той при
съства на погребение. „Този уикенд
- сега известен като Дните на пу
канката - е неприкосновен в кален
дара ми“, казва Малоуни, на чийто
регистрационен номер пише PPCRN
(само съгласните от пуканка на ан
глийски – бел. прев.).
„Марк бърбори и се шегува непре
къснато - казва Ротрамел, който
помага за парада от средата на 90те години. - Има добро чувство за
хумор. Той ще свърши работата, но
ще се забавлява, докато го прави.“
Ротрамел продължава: „С Марк
еднакво обичаме родния си град.
Много се гордеем с него. Всяка годи
на ни се обаждат и питат дали ще
участваме. Казвам: „Не е нужно да
се обаждате. Никога няма да прес
танем да правим това до последния
си ден.“
През 1968 г., преди да завърши
осми клас, Малоуни подава молба за
„Чаминаде“, католическа подготви
телна школа в Сейнт Луис. Учили
щето му предлага пълна стипендия,
но родителите му го отхвърлят:
„Чаминаде“ е интернат и те не са
готови да пуснат сина си. Вместо
това обещават да го изпратят в
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най-добрия колеж, в който може да
влезе, сякаш дете като Малоуни се
нуждае от повече мотивация.
Вместо в „Чаминаде“ Малоуни
постъпва в гимназия „Риджуей“, къ
дето майка му Дорийн преподава ан
глийски език. „Тя беше много забав
на и страшна учителка - спомня си
Ротрамел, която върви година пре
ди Малоуни. - Всички я харесваха.“
Както обикновено Малоуни блес
ти, а и не само в учението. Заема
редица позиции, включително пред
седател на студентския съвет и
член на Комисията по училищна
политика към училищната коми
тет. Запазвайки важна роля в 4-H,
той е активен и в оркестъра, хора,
вестника, годишника, испанския
клуб и Националния бета-клуб - ака
демично почетно общество, което
насърчава добро етично и морално
поведение (където той е бил реги
онален офицер). В деня на дипломи
рането си той прави обръщението
на своя клас. Неговите съученици
са убедени, че той „ще се справи“.
През 1972 г., когато завършва гим
назията „Риджуей“, Малоуни полу
чава признанието за Изключителен
католически младеж на годината в
неговата 28-областна епархия.
Същата есен Малоуни заминава
за колежа. Родителите му спазват
обещанието си да го изпратят в
най-доброто училище, в което може
да влезе, „Харвард“. През пролет
ния семестър на първата си годи
на Малоуни печели отличие в курса
по история, прави и некредитиран
курс, който изследва и най-малките
особености на държавните прави
телства. Инструктор му е полити
кът от Илинойс Пол Саймън, който
прекарва годината като сътрудник
в Института за политика в Учили
щето за правителства на Джон Ф.
Кенеди в Харвард. Двамата стават
приятели.
През 1974 г. Саймън печели избо
рите за американската Долна кама
ра (Предизборна снимка във вест
ника Gallatin Democrat показва как
Малоуни, който работи по кампа
нията, стои до кандидата, облечен
в черно кожено яке). През лятото

По посока на часовниковата стрелка отгоре вляво:
Марк в семейната
ферма около средата
на 1960-те, с майка
си, Дорийн, баща си,
Патрик и двете си
сестри Кристи (вля
во) и Ерин;
Марк и Гей през
1980 г., годината, в
която се присъединя
ва към Ротари;
Дипломиране в Ри
джуей, 1972;
Марк и Гей, все
още усмихнати, 2019;
Малоуни със свои
те дъщери, Марга
рет (вляво) и Филис,
на Международното
събрание през 1990 г.
в Далас;
Фермата остава
в семейство Малоуни
над 180 години.
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след дипломирането си Малоуни
получава място в стажантската
програма на LBJ на Долната кама
ра и работи в продължение на два
месеца в кабинета на Саймън във
Вашингтон. Обявявайки назначени
ето, демократът отбеляза, че в
Харвард Малоуни е бил „президент
на „Harvard Memorial Society“, мени
джър на отборите по футбол и
лакрос, председател на Съвета на
мениджърите бакалаври и член на
Комитета по лека атлетика към
Спортния факултет в Харвард.
През есента на 1977 г. Гей Блек
бърн (бъдещата му съпруга) по вре
ме на втората си година като сту
дентка в Юридическия факултет на
Вандербилт, се записва на семинар
по международно право. Завършила
„Агнес Скот Колидж“ в Блекбърн,
родена в Декатур, Алабама, където
баща й, известен адвокат, някога
е бил кмет. По време на втората
седмица на семинара няколко сту
денти изваждат малки пликчета с
пуканки. През уикенда те пътували
от Нешвил до Южен Илинойс, за да
присъстват на нещо, наречено Ден
на пуканките. Лидерът на тази екс
педиция е друг от съучениците й по
международно право, млад мъж на
име Марк Малоуни.
Започва се с разговор за забеле
жителности в родния град и Мало
уни и Блекбърн продължават да се
срещат редовно през цялата есен.
По време на коледната почивка
Блекбърн идва от Алабама, за да
присъства на купон в Харвардския
клуб в Нешвил, а Малоуни пътува до
Декатур за последните дни на 1977
година. „Чувствахме, че си пасваме
добре“ - спомня си Гей. Двамата с
удоволствие гледат филма „Драко
на на Пит“ в навечерието на Нова
година.
Това, което Малоуни нарича
„първото и съдбоносно посещение
на Гей в моето семейство“, е в на
чалото на февруари. „В окръг Гала
тин има по-малко от 8000 души и
голяма част от тях бяха свързани
със семейство Малоуни - спомня си
Гей. - Марк и майка му направиха съз
нателно усилие да не ме шокират,
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така че се срещнах само с 22-ама от
неговите роднини.“ Шофират от
фермата в Риджуей до фермата в
Кентъки, пътуват до Ню Хармъни,
Индиана, за изискана вечеря в Red
Geranium, играят на карти на игра с
име 500. Спират в една дрогерия, за
да вземат някакъв филм, а Гей снима
родителите на Марк.
В неделя сутринта двойката по
сещава меса в близкия Шоунитаун и
се връща в Нашвил. Но първо Марк
иска да покаже на Гей старата ка
толическата църква „Св. Патрик“
в Селището на езерото, която се
мейството на Малоуни помага да се
построи през 50-те години на ХIХ
век. Земята е покрита с много сняг,
но Марк обещава, че следващия път
ще ходят през гробището. На изли
зане от града спират пред фермата
„Малоуни“ така, че Гей да може да
направи снимка на къщата. Родите
лите на Марк излизат на верандата
и им махат.
Десет дни по-късно Марк откри
ва Гей в библиотеката на Вандер
билт. Рано същата вечер (по него
вите думи) родителите му пътува
ли към Риджуей, когато колата им
се блъска с друга кола. 48-годишни
ят Пат и 46-годишната Дорийн са
мъртви. Снимките на Гей са послед
ните снимки от тях. Инцидентът
става на 21-ия рожден ден на сес
трата на Марк - Кристи, която учи
в Ню Йорк. По-малката му сестра,
Ерин, която била на задната седал
ка на колата, оцелява след ката
строфата, макар и сериозно ранена.
В рамките на няколко седмици
Марк основава Фонда за стипендии
„Пат и Дорийн Малоуни“ в гимнази
ята на Риджуей. Приблизително по
същото време в Gallatin Democra
се появява съобщение, което изра
зява „най-дълбока и искрена благо
дарност“ към всички онези, които
са стояли до семейството след
скорошната им загуба. „През това
време на изпитание, любовта, със
траданието и подкрепата, които
ни показват жителите на окръг Га
латин ... са огромни. Нашата вяра в
добротата на човека се потвърж
дава.“

След катастрофата Гей се пред
ставя на опечалените, които ид
ват в семейния дом, като приятел
ка на Марк - Пол Саймън е сред тях.
Всъщност тя бързо става много
повече и до началото на април вече
са сгодени. „Мисля, че пак щяхме да
стигнем дотам, но инцидентът ус
кори малко нещата“, казва Гей днес.
В третата, последна година от
юридическото училище двойката
се чуди къде ще отиде по-нататък.
„Когато мислех за колеж, не отидох
в Обърн или Алабама - казва Гей. Исках да отида някъде отвъд хори
зонта. Затова избрах Агнес Скот в
Атланта.“ Нейните чувства не са

се променили. Все още иска „да види
нещо от света“.
През уикенда в Декатур бащата
на Гей Дж. Гилмър Блекбърн отива с
Марк да се поразходят. Гилмър обяс
нява ползите от живота в малкия
град и от практиката на семейно
то право. Новата перспектива се
отваря за двойката: да се приберат
в Декатур и да се присъединят към
адвокатската кантора на Блекбърн.
Гей и Марк обсъждат възможности
те, макар че, казва той, „не сме били
на противоположни мнения“.
Той добавя: „Когато се премес
тихме в Декатур, си мислехме, че
правим услуга на родителите на

Гей“ - чувство, което Гей в друг раз
говор отразява с почти идентични
думи. Остава неизкано, че услугата
всъщност отива в другата посока.
Баща ми имаше визия какъв до
бър живот бихме могли да имаме в
Декатур - казва Гей. И може би по
това време не сме го оценявали на
пълно.
„Гилмър беше блестящ човек“,
казва Кен Шуперт, който заедно със
съпругата си Лин е партньор в адво
катската кантора, стартирана от
Гилмър и сега известна като Блек
бърн, Малоуни и Шупперт. (Подобно
на двамата Малоуни, и двамата са
ротарианци - Кен понастоящем е

Малоуни и Рик Ротрамел, дългогодишните сътрудници на
ежегодните Дни на
пуканката в Риджуей,
също служат като генерални управители на
парада на събитието
за 2017 година.
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По посока на часовниковата стрелка отгоре:
Членове на Group Study Exchange от Нигерия посещават Малоуни и Ротари клуба на Декатур през 1985 г.
Малоуни участва в проект за разпространение на
филтри за вода миналата есен на Американските Вирджински острови;
Ротари клубовете на Марк и Гей, Decatur и Decatur
Daybreak, си партнираха с Ротари клуб Св. Томас на
изток за инициативата;
Семейство Малоуни с бившия президент на РИ
Джонатан Маджиягбе;
Семейство Малоуни с тогавашния президент на РИ
Раджендра Сабо и съпругата му Уша в Декатур през
1991 г.;
Марк и Гей в Бангалор, Индия, през 2012 г.; двойката в гимназия в Лагос, Нигерия, през 1990 година.
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заместник-председател на попечи
телите на Ротари фондацията.)
Неговият опит в данъчното облага
не на животозастраховането беше
така полезен и необичаен тук. Той
беше първият данъчен адвокат на
север от Бирмингам в Алабама още
в средата на 50-те години. Но да
бъдем замесени в общността и да
си върнем гражданския заем: това
беше нещо, което всички научихме
от Гилмър.
Мисля, че Гилмър всъщност беше
много силна бащинска фигура в жи
вота на Марк, казва Бил Уайкър от
Ротари клуба на Декатур. Те имаха
силна, много близка връзка.
Уайкър също има силни споме
ни за майката на Гей. - Филис беше
„пушка“ - казва той. - Тя подкрепя
ше Гилмър, но имаше собствени ми
сли и идеи, дейности и занимания. И
тя беше смела. Ако Филис пожелае
ше нещо, тогава по-добре сложете
каските и ги затегнете.
След брака им през юни 1979 г. и
след като Марк е завършил магис
търска степен по данъчно облагане
в Нюйоркския университет, Ма
лоуни се установяват в Декатур.
Със своето минало в земеделието,
Марк веднага се запознава с новите
си съседи. Марк беше перфектната
комбинация от човек, който е аб
солютно брилянтен, казва Уайкър,
и в същото време е от вида хора,
които харесвате веднага щом се
ръкувате с него.
Малоуни се присъединява към
Ротари през 1980 г.; пет години
по-късно, едва 30-годишен, той е
президент на Ротари клуб Декатур.
Тогава научава, че екип от Нигерия,
спонсориран от Ротари, трябва да
посети Алабама - и Декатур не е в
графика им. Той прави няколко обаж
дания и посетителите от Африка
прекарват два дни в Декатур.
Просто вложихме всичко - спом
ня си Гей. – Заедно с Марк направи
хме парти за тях в нашия дом и по
ложихме усилие да бъдат посрещна
ти подобаващо. Ръководителят на
екипа каза: „Искам този млад мъж да
води групата до Нигерия следваща
та година. Така че когато нашите

дъщери Филис и Маргарет бяха на
четири и на две години, Марк изчез
на за 40 денонощия в Нигерия, пося
вайки семената на своята бъдеща
президентска тема: Ротари свърз
ва света.
„Казаха ни, че сме посланици на
добра воля и до ден днешен все още
го наричам г-н посланик, казва Майк
Кърл, един от шестимата членове
на екипа на GSE от Декатур, който
посещава Нигерия. Той много добре
разбира хората, разбира и тяхната
култура.“
През юли 1990 г. Марк се връща
в Нигерия и този път Гей е заедно
с него, носейки си учебник по аф
риканско изкуство. Преди това
Марк се беше срещал с Джонатан
Маджиягбе, който току-що беше
завършил мандата си като първия
черен африкански директор на Ро
тари. При това посещение Марк и
Гей остават с Маджиягбе и съпру
гата му Аде в дома им в Кано. Уста
нових, че Марк е много приятен чо
век, споделяа Маджиягбе. Той много
се трудеше. Аз го наричам мобилен
компютър: помни всичко до наймалкия детайл. Между семействата
се ражда топло приятелство и ко
гато Маджиягбе е номиниран за пре
зидент на РИ 2003-04, той и Аде из
браха Марк и Гей за свои помощници.
През 2003 г., по-малко от месец
преди встъпването в длъжност на
президент, Маджиягбе е в Бризбейн,
Австралия, когато Аде неочаквано
умира в Лийдс, Англия. Не знам как
во бих направил без Марк Малоуни,
спомня си Маджиягбе. Той осигури
билета ми за Лийдс, а той и Гей пъ
туваха дотам за своя сметка, за да
са до мен. Свързахме се завинаги. Те
са моето семейство в Декатур.
Друг дългогодишен ротариански
приятел на Малоуни е неговият пре
зидентски помощник Лари Лунсфорд.
Член на Ротари клуб Канзас СитиПлаза, Мисури, бивш гуверньор на
дистрикт 6040, и бивш директор
на РИ, Лунсфорд има впечатляващо
ротарианско резюме. И все пак той
е първият, който призна, че „труд
но е да се намери някой в Ротари,
който е толкова опитен като Марк
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Първото семейство на Ротари,
2019-20 (отляво): дъщери Филис и Сузана; внук Питър; зет
Блейк; дъщеря Маргарет; Гей;
внук Патрик; и Марк.
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Малоуни. Той е изключителен при
очертаването и представянето на
процеса, който най-добре може да
осъществи целите му и тези на Ро
тари, и ще използва своите органи
зационни и административни уме
ния, за да увеличи възможностите
да направи Ротари още по-добър.“
Лунсфорд подчертава „страте
гическия фокус“ на Малоуни върху
увеличаването на членството в
Ротари - с акцент върху „необходи
мостта от повече разнообразие в
нашия подход“ за привличане и за
държане на членове - както и „прио
ритета, който Марк постави върху
издигането на нашето партньор

ство с ООН, Той също така отбе
лязва, че „Марк иска още по-силна
синергия между Ротари и Ротаракт. Ротаракторите се чувстват
по-силни от всякога, поради въз
можността за близки отношения с
Ротари. Това са тенденциите, кои
то се надяваме да използваме.
Лунсфорд превключва предавки
те, за да идентифицира това, кое
то той нарича „най-голямата сила
на Марк: Него просто го е грижа.
Той има златно сърце, има си и Гей.
Те са страхотен екип и Марк извли
ча ползи от това.“
Колкото и всеки друг, Гей - бъде
щият спътник на Марк в прези

дентството му, която вероятно
ще види повече от света, отколко
то някога е очаквала, оценява иро
нията, че може да види своето учи
лище от входната врата на дома
си. „Спомням си как мислех, когато
се върнахме в Декатур, че обръща
ме гръб на възможностите да видим
света“, казва тя.
Беше сгрешила. В дневната на
Малоуни рамкираните снимки по
стените, заедно с цветните кар
тини на Гей, документират гло
балния обхват на 39-годишното
им ротарианско пътуване, както
и спомените, натрупани по раф
товете. Гей официално става член

на ротарианското семейство през
1996 г., когато се присъединява към
новочартирания Ротари клуб Дека
тур Дейбрейк. „Марк и аз можем да
практикуваме право заедно и можем
да се грижим за семейството си за
едно, признава тя. Но по света няма
Ротари клуб, който да е достатъч
но голям и за двама ни.“
Дъщерите на Малоуни също са
част от това ротарианско пъту
ване, като своите родители. „Ко
гато се превърнахме в ротарианско
семейство, нашите момичета из
раснаха с широка визия за света“,
казва Гей. Чрез тях Филис и Марга
рет са присъствали на повече от
30 конвенции, а младежките срещи,
които са имали като деца с хора по
целия свят, влияят върху хода на жи
вота им. Подхранвана от детския
интерес към географията, Филис е
изучава британската история и ли
тература в Харвард и Кеймбридж,
преди да завърши право в Йейл.
Като момиче Маргарет е очарова
на от езика и думите и продължава
да изучава лингвистика в Харвард;
след кариерата в издателство в
Ню Йорк, завършва четвъртата си
година в медицинското училище в
университета Стони Брук на Лонг
Айлънд.
През 2014 г. Малоуни посрещат
Сузана Гриър в дома си като трета
дъщеря след смъртта на майка й.
Заради трагедията, която споле
тява Марк в младостта му, той е
особено съпричастен към положе
нието на Сузана“ разказва Гей. Казах
му, че съм си мислила да я помолим да
се премести при нас, и той веднага
се съгласи. Сега, на 25 години, Гри
ър е студент в Университета на
Южна Алабама и ветеран с посете
ни три Ротари конвенции; Патрик
на 7, Питър на 4, децата на Филис и
нейният съпруг Блейк Джонсън вече
имат две конвенции под коланите
си.
Сред картините в дневната на
Малоуни има снимки на Марк с два
ма папи - не е изненадващо, когато
някои сведения казват, че името
Малоуни идва от келтската Maol

dhomhnaigh, което означава „по
клонник на църквата“. Той прекарва
12 години във Финансовия съвет на
Католическата църква „Благове
щение“ в Декатур и 16 години в учи
лищния съвет на католическото
училище „Света Ана“ и това са само
два от начините, по които той е
работил за църквата си. „Винаги
можете да разчитате на Марк, каз
ва преподобният Рей Ремке, бивш
дългогодишен пастор на църквата
Благовещение. Ако има нужда от
нещо, то той ще направи каквото
може. Той е пример за вярата си,
която преживява с думи и дела.“
Всъщност, когато става дума
за неговия приемен град, Малоуни е
търговска камара от един човек и
с гордост презентира Декатур на
посетителите: Старата държавна
банка, снабдена с куршуми и минох
въргачки от Гражданската война;
детската площадка на Ривъруайлд
и водната площадката за пръскане
в наскоро подмладения парк Делано,
оазис от зеленина, на който е даден
нов живот от ротарианци и други
граждани; и Хабитата за развитие
то човечеството, където всяка го
дина ученици от Харвард работят
по време на пролетната си почивка
- традиция, започната през 2002 г.
от Филис, когато е била студентка
там и продължава днес под егидата
на клуба Декатур Дейбрейк.
Жителите на Декатур също се
гордеят със своя съгражданин. Фактът, че Декатур, Алабама, е дом на
президента на Ротари Интернешъ
нъл, е удивителен!, диви се Дейвид
Бреланд, бивш окръжен съдия на ок
ръг Морган, който сега служи като
постоянен историк и директор на
историческите ресурси и събития
на Декатур. Сега сме от голямото
добрутро.
Марк е уникален човек, един от
най-впечатляващите хора, които
познавам - казва Уайкър. Не мога да
си намеря място от радост, че той
е следващият президент на Рота
ри. Той ще остави своя отпечатък.
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Ни хао*, ротарианци!
Толкова съм развълнуван, че имам възможност да общувам с вас всеки месец в новата си
роля на председател на Фондация Ротари. Когато погледна невероятната работа, която
предстои на Фондацията тази година, аз съм удивен. Осъществяваме такова огромно и
трайно въздействие върху света. В близко бъдеще полиомиелитът ще бъде заличен от
лицето на земята – всичко това заради вас.
Виждам моята роля на председател много подобна на позицията, на която заемах в моя
Гари С.Г. Хуанг,
баскетболен отбор. Бях плеймейкър. Работата ми беше да доведа топката до другото
Председател
поле и да се уверя, че съотборниците ще я получат, когато са открити (в смисъл за
на Съвета
стрелба). Нищо не ме направи по-щастлив, когато ги видя да стрелят.
на попечителите
Тогава не правехме „дай пет“, но бих искал да „давам пет“ за всеки кош. Сега съм нена Фондация Ротари
търпелив да ви ги дам. Помислете за това: има толкова много неща, които можете да
направите, за да дадете на Фондацията пет. Аз започнах, като събрах петимата членове на семейство Хуанг в Ротари: моята съпруга, трите деца и аз, и ние дарявахме на
Фондацията година след година.
Сега да видим колко много по пет можем да дадем през следващата година. Независимо
дали ще напишете още пет чека, ще имате още пет фонда за набиране на средства,
ще намерите пет нови донори, или просто ще дадете още пет долара, всяка петица
се брои.
Тази година навсякъде в социалните медии моят поздрав ще бъде „дай пет“ на Ротари
фондацията и ще разказвам историите на щедрите хора, които ни приближават до
нашите цели. Присъединете се към мен във Facebook (@garyckhuang) и споделете вашите истории. И не се
притеснявайте да дадете своите пет.
Нека постигнем целите си и да продължим. Клубовете имат големи проекти - те разчитат на нас. И децата на
света разчитат на нас. Точно сега - ти си открит! Стреляй! Нека направим тази година най-голямата година
на Фондацията. Ние сме ангажирани с укрепването и разрастването на Фондацията за в бъдеще. Тъй като
очакваме новата ротарианска година и възможности за още по-голямо въздействие в общностите по света,
бихме искали да благодарим на нашия председател, Бренда М. Креси за нейното ръководство през последните
два месеца. Ако имате въпроси относно скорошната промяна в ръководството на Фондацията, ще намерите
информация на rotary.org/myrotary.
Ав г ус т
Ни хао, ротарианци!
Имаме няколко чудесни въпроса, които искам да обсъдя с вас. Броят на исканията за глобални грантове на
Ротари рязко се увеличава. Ротарианците виждат невероятното въздействие на нашите грантове и искат
да използват силата им, за да поемат амбициозни проекти.
Един от най-важните аспекти на грантовете е акцентът върху устойчивостта при планирането на проект.
Когато се съберем, за да се справим с някакъв проблем, не просто оставяме чек и си тръгваме. Променяме
живота. Ние предлагаме устойчиви решения. Ръстът в броя на заявленията за глобални субсидии е добър
проблем; той показва посвещението на ротарианците на служба. Но за да финансираме повече глобални
грантове, трябва да поддържаме Фондацията Ротари.
Друг добър въпрос е как най-добре да подкрепим желанието на ротарианците да предоставят помощ при
бедствия. Чрез нашата програма за реагиране при бедствия клубовете могат да получават безвъзмездни
средства от нов фонд, когато настъпи бедствие - но само ако го финансирате. Можем да помогнем на
колегите си ротарианци да се възстановят бързо, но ние се нуждаем от вас.
Има една стара мъдрост, която казва: „Където и да отидеш, върви с цялото си сърце.” Така отвори сърцето
си и дай на твоята Фондация. Това може да е най-важното нещо, което някога
правите.
Дарете днес, след това посетете моята Фейсбук страница и кажете на всички
колко добре се чувствате. Нека свържем и променим света заедно.

* Здравейте на китайски
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Здравейте, ротариански приятели!

Митко Минев
Дистрикт гуверньор 2019-20
Дистрикт 2482 България
Роден е на 1 май 1955 г.
във Велико Търново.
На 17 години записва история
във Великотърновския университет, но на следващата
година се прехвърля
в Софийския университет
и завършва „Право“.
Ръководи адвокатска кантора
в родния си град.
Ротарианец е от 2004 г.
През 2008-2009 г. служи като
президент на РК В. Търново,
след което от 2010 до 2013 е
АДГ на Зона 12.
Неговите организаторски
качества са оценени от
Дистрикт гуверньорите
и в продължение на четири
години е церемониалмайстор
на Дистрикта.
Ръководи Комитета
за младото поколение в Д-2482;
Посетил е конвенциите
в Атланта и Торонто.
Носител е на отличието
PHF+6 и e последовател
на Обществото на Пол Харис.

РОТАРИ
свързва света

По силата на Вашия избор се намирам на позицията Гуверньор на Дистрикт 2482
– България за ротарианската 2019-2020 година. Това, освен признание за службата ми през последните петнадесет години, е доверие и огромна отговорност.
Благодаря на Вас, на Вашите президенти и секретари, клубни офицери и на
Дистриктния екип, че ще споделим тази отговорност и през тази година ще
служим заедно!
Приятели, светът днес не е същият, какъвто е бил при създаването на Ротари
преди сто и четиринадесет години, при възстановяване на ротарианството у
нас преди двадесет и осем години, различен е и от времето, когато болшинството от нас започнахме нашата служба. Демографските данни са променени,
темпът на промените е ускорен, технологиите създадоха нови възможности
за свързване и служба. Непроменени през годините са ценностите, които ни
обединяват и определят Ротари: ПРИЯТЕЛСТВО, ПОЧТЕНОСТ, РАЗНООБРАЗИЕ,
СЛУЖБА и ЛИДЕРСТВО.
Като почитаме миналото си и прегръщаме нашето бъдеще, ние можем да се
развиваме и да поддържаме Ротари в крак с времето и като една процъфтяваща
организация.
С началото на новото десетилетие ние започнахме да формираме бъдещето на
Ротари. През 2019-2020 г. заедно ще започнем да реализираме нашия нов стратегически план за следващите пет години. Истинската работа за доброто бъдеще на Ротари е в нашите клубове, където организацията ни трябва да направи всичко възможно, за да се адаптира към променените съвременни реалности.
Клубът все така остава сърцевината на Ротари. Ние ще сме много по-креативни
и гъвкави при вземането на решения за това, какво може да представлява един
клуб, кога може да се среща и дори това, какво може да се обсъжда на клубните
срещи. Съществено е да имаме стратегия, да бъдем организирани и иновативни
в подхода си към членовете ни, да изграждаме по-широки и по-дълбоки връзки с
нашите общности, за да привличаме и ангажираме повече и все по-различни приятели да създаваме среда, в която се чувстваме като в едно семейство.
Все още твърде често структурата на членството или изискванията на ръководството на клуба, изглежда, правят Ротари недостъпен за днешните млади
професионалисти. Ротари може и трябва да бъде опит, който допълва нашите
семейства, вместо да се конкурира с тях. Когато нашите Ротари клубове са
гостоприемни места, където служба и семейство вървят ръка за ръка, ние даваме възможност на младите професионалисти, създали или ориентирани към
създаване на семейство, да се присъединят към дейността на Ротари като
модел на положителна гражданска ангажираност. И когато направим службата
в Ротари клуба реалистична и възможна за заетите професионалисти, ние ще
развием уменията и връзките на новата генерация ротарианци, които ще се
превърнат в новите Ротари лидери.
Службата ни през 2019-2020 година ще бъде нашето предизвикателство да създадем нови приятелства, да създадем и укрепим много нови начини, по които да
се свързваме помежду си, за да можем уверено и с основание да заявим: РОТАРИ
СВЪРЗВА СВЕТА!
РОТАРИ изгражда връзките, които позволяват на талантливи, сериозни и щедри
хора да се обединят и да предприемат значими действия, за да създадат промяна в дългосрочен план – по целия свят, в нашите общности и в самите нас!
Ваш в Ротари,
Митко Минев
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П

о традиция в разгара на пролетта, когато приро
дата се е събудила и разкрила красотата на све
та, се провежда Годишната конференция на Дис
трикт 2482. От една страна, българските ротарианци
отчитат резултатите от своите проекти, с които са
направили света едно още по-добро място за живеене.
От друга страна, в третия ден от събитието се про
вежда Законодателната среща на Дистрикта и Годиш
ното събрание на Сдружение Дистрикт 2482 към РИ, на
което се гласуват важни решения и документи, касаещи
дейността ни.
Тази година Дистрикт гуверньорът на Д-2482 за 20182019 година покани ротарианците да бъдат за пореден
път Вдъхновение като участват в XII годишна конферен
ция на Д-2482 от 17 до 19 май 2019 година в Поморие.
Ротарианците са професионалисти, хора на дейст
вието, които вдъхновяват за трайна промяна на общ
ностите и като такива всички клубове, които имаха
възможност, уважиха последното дистриктно събитие
в календара на Д-2482. Представители на клубовете спо
делиха как и с какво са вдъхновили и какво ги е вдъхновило
през отминаващата ротарианска година.
На 18 май в зала „Емералд“ започна същинската част
на Конференцията с традиционните ротариански ри
туали и представяне на официалните гости от Любомир
Борисов, церемониалмайстор на Дистрикта.
Приветствия към Конференцията отправиха ДГ Весе
лин Димитров, Николай Янакиев, президент на РК Помо
рие, Иван Гаврилов, президент на РК Бургас-Приморие, и
кметът на Община Поморие Иван Алексиев.
Конференцията се проведе в три пленарни сесии, пос
ветени на три основни приоритета: Новите поколения в
Ротари, Устойчивите проекти като основа за изгражда
не на позитивен публичен имидж на нашата организация,
Членството – задържанем ангажиране и привличане.
В хода на първата пленарна сесия, с модератор ПДГ
Валентин Стоянов, присъстващите изслушаха годишния
доклад на ДГ Веселин Димитров (поместваме доклада
отделно с някои съкращания); лекцията на тема „Рота
ри - вдъхновение за добри дела“ на Питър Кинг, предста
вител на президента на РИ, и лекцията „Новите поколе
ния – вдъхновение за бъдещето“.
Официален представител на Президента на РИ Бари
Расин на Конференцията беше Питър Кинг - Президент
на RIBI 2014-15, ДГ 2002-03. Чухме хубави думи, послание и
поздрави от Президента на Ротари, анализ на състояние
то на организацията ни в световен мащаб. Питър и съ
пругата му бяха възхитени от постиженията на българ
ските ротарианци и от самата ни страна.(Поместваме
обръщението отделно със съкращения.)
Втората пленарна сесия беше посветена на устой
чиви Ротари проекти и публичния имидж на организация
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та. Третата пленарна сесия обхвана темите „Хората
на действието като наше вдъхновение“, „Членството
– задържане, ангажиране и мотивиране“, приятелството
като вдъхновение за съмишленици.
В последната сесия на Конференцията с вдъхновени
слова на тема „Мотивирани да свържем света“, ДГЕ Ми
тко Минев представи новата тема и визията си за разви
тието на ротарианството в Дистрикта.
След заключителните думи на представителя на пре
зидента на РИ ДГ Веселин Димитров закри форума и по
кани всички на традиционната галавечеря на гуверньора.
Официалната вечеря на Дистрикт гуверньора беше
естествено маркирана от емблематичното присъствие
на нашата Тони Димитрова. Часове, изпълнени с много
песни, танци, смях и приятелски думи, обиколки с пълни
чаши и шумни разговори за бъдещето на Ротари и на Ро
тарианството в България.
В неделя, 19 май, се проведоха Законодателната сре
ща на Дистрикта и Общо събрание СНЦ “ДИСТРИКТ 2482
КЪМ РИ“, както популярно го наричаме в ротарианските
среди - Сдружението. Освен няколко стандартни про
цедури – приемане на отчет и освобождаване от отго
ворност на ПДГ(i), гласуване на бюджет за следващата
ротарианска година, запознаване с междинния отчет
за текущата, този път имаше и един исторически мо
мент: гласува се и се прие първата версия на Правилник
на дистрикта. В следващите години този Правилник ще
се допълва и усъвършенства, ще се актуализира, според
промените на света около нас и на нашата организация.
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НА ДИСТРИКТ 2482
Честито, приятели!
В къщата на приятелството приятели от цялата
страна представиха своя бизнес и ни дадоха възможност
да се уверим в качествата на тяхната продукция. Именно
в Къщата на приятелството се даде старт на реализа
цията на идеята за създаване на бизнес приложение, по
добно на Rotary Global Rewards. Изпълнението на проекта
е в ход и скоро ще бъде достъпно.
За придружаващите лица и гостите домакините бяха
приготвили разнообразна програма за опознаване забеле
жителностите в региона, посещение на Музея на солта и
Историческия музей в Поморие, разглеждане на манасти
ра „Св. Георги“ и Тракийската куполна гробница.
И да отдадем заслуженото на символичните домаки
ни: събитието протече при отлична организация, бла
годарение на Ротари клуб Поморие и трите Ротари клу
ба в Бургас, под зоркото око и вещото ръководство на
дистрикт гуверньора 2018-2019 Веселин Димитров. През
настоящата година той доказа качествата си на прия
тел, който умее да организира и обединява българските
ротарианци.
От името на екипа на Д-2482, ръководен от дистрикт
гуверньор Веселин Димитров пожелавам на екипа за 20192020 година и лично на дистрикт гуверньор Митко Минев
успешна година и ВДЪХНОВЕНИЕ ДА СВЪРЖЕ СВЕТА чрез
вечните ценности на ротарианството.
Стоянка Георгиева,
изпълнителен секретар на Д-2482, 2016-2019
РК Бургас

Уважаеми приятели,
Всички знаем основното мото на ротарианците
„За безкористна служба“. Мотото, което обяснява
философията на безкористната ни доброволна служба.
През 1949 г. президентът на РИ Пърси Г. Ходжсън
разпространи своите „Цели за нашия екип“, като по
стави началото на традицията за президентите на
РИ да задават тема за годината, в която работят.
„Бъди Вдъхновението“ - темата, която предста
ви за тази година президентът на РИ Бари Расин не
се ограничава до тези 365 дни от настоящата рота
рианска година. Вдъхновението е тясно свързано с ми
налото, настоящето и бъдещето на нашата органи
зация. Вдъхновението на Пол Харис и неговите трима
приятели преди 114 години положи началото на магия
та наречена Ротари. Вдъхновението на Арч Клъмп ни
даде Фондация Ротари, нашата фондация, чрез която
превръщаме мечтите в реалност. Вдъхновение, което
настоящите ротарианци влагат в безбройните добри
дела. Вдъхновение, което привлича млади хора в безко
ристната ни служба.
За правилното функциониране и устойчивото раз
витие на клубовете, целите, които следваме и изпъл
няваме през тази година, следват стратегическия
план в Д-2482. Приемствеността, планирането, рабо
тата в екип са в основата на успешното реализиране
на целите.
Започнахме ротарианската година с 2005 активни
ротарианци в 88 Ротари клуба. Към настоящия мо
мент в Д-2482 има 2032 ротарианци в 89 клуба, на 14
февруари в семейството на Ротари беше приет още
един клуб от нашия Дистрикт, а именно - РК СофияНекстум.
През настоящата ротарианска година клубовете
в Д-2482 затвърдиха познанията и възможностите си
за реализиране на дистриктни грантове. Мотивирани
от сигурността да осъществят по-мащабни проекти,
все повече клубове кандидатстват за реализиране на
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проекти, възползвайки се от възможностите на Фон
дация Ротари. Проектите, одобрени по тази схема, са
на следните Ротари клубове:
Нова Загора на стойност 3 780$, Поморие - 7 356$,
Русе-Дунав - 6 200$, Самоков - 2 780$, Свищов - 13 053$,
Стара Загора-Берое - 14 424$, като общата стойност
на проектите е 47 593$.
Следващото по-високо стъпало е осъществяване
то на глобални грантове, които, освен че позволяват
много по-високи стойности на проектите, развиват
и подпомагат международното разбирателство. Ето
защо една от целите, които си поставихме за тази
година, е подготовката и кандидатстването с 3 гло
бални гранта. Като в реализацията на това начинание
клубовете получаваха и ще продължат да получават
помощта на Комитета за Фондация Ротари в Д-2482.
Към настоящия момент имаме платен един проект на РК Банско-Разлог на стойност 49 410$ .
Още два проекта са одобрени - на РК Банско-Разлог
на стойност 129 739$ и на РК Петрич на стойност 86 972$ или одобрените проекти са на обща стойност
266 121$.
Ротарианците в Дистрикта затвърждават дове
рието във Фондация Ротари. Даренията, които са на
правили клубовете от Д-2482, към момента са на стой
ност 67 447$, от тях 53 775$ в Годишния фонд и 13 672$
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в ПолиоПлюс. РК Банско-Разлог е клубът с най-голямо
дарение - 19 200$.
През настоящата година имаме още един клуб 100%
Пол Харис Фелоу и това е РК София-Витоша.
Носителите на отличието Пол Харис Фелоу се уве
личиха с 92 и към момента 1066 ротарианци са Пол Ха
рис Фелоу, като това прави 52% от активните члено
ве в Дистрикта.
През 2015 година в Д-2482 беше създадено Обще
ството на Пол Харис и през тази година още четирима
приятели се присъединиха към това общество. Съвсем
скоро няколко приятели ще станат Големи дарители
(Мейджър донори).
Традиция и иновации - това е крайъгълният камък,
около който се въртеше нашата публична разпознава
емост.
Моето виждане е, че изоставаме в използването на съ
временните средства за популяризиране на Ротари. Ето
защо през тази година обърнахме внимание на използване
то на възможностите, които предлагат новите техно
логии. Бяха реализирани няколко кампании - Световният
ден за борба с полиомиелита, годишнината на Ротари,
седмицата на Ротаракт и други. Налице е електронен
бюлетин, който своевременно информира ротарианци
те от Д-2482 за всички добри дела на клубовете.
Новината от тази седмица е, че нашите млади при
ятели, партньорите ни в службата, ротаракторите
спечелиха второ място в престижен PR конкурс.
На 6 и 7 април в нашия Дистрикт се проведе среща
на дивизиите на Ротари лидершип института, в коя
то взеха участие представители от дистриктите в
новата Зона 21Б. Като на 5 април проведохме обучение
съгласно методиката на Ротари лидершип институ
та, в което взеха участие 25 приятели от Д-2482.
Грижата за бъдещето на нашите общности чрез
работата ни с младите поколения запази постигнато
дотук. През настоящата година бяха създадени един
Интеракт и два Ротаракт клуба. Бяха осъществени 2
семинара RYLA - първият международен, а вторият е
10-о юбилейно издание.
Много клубове спонсорират участници по програ
мата Международен младежки обмен, 25 младежи ще
бъдат посланиците на клубовете, които ги спонсори
рат в различни точки по света.
Заедно можем да пренесем вдъхновението и през
следващата година, за да я има спойката, която ще
свърже света.
Благодаря ви, че ви има, че сте ангажирани с раз
решаването на предизвикателствата в нашите общ
ности и по света. Благодаря ви, че сте тук, за да де
кларираме заедно мотивацията си да трансформираме
света!
Благодаря ви, приятели!
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ДГ Веселин,
паст и настоящи офицери,
членове на Дистрикт 2482, ротарактори,
интерактори, членове на семейството,
гости, приятели,
Добро утро.
За съпругата ми Ди и за мен е едновременно привилегия
и удоволствие да бъдем на вашата конференция, като пред
ставители на Президента на РИ Бари Расин и неговата съ
пруга Естер.
Тъй като вече съществуват 538 ротариански дистри
кта, не е възможно Президентът на РИ да ги посети всички.
Той и Естер изпращат на всички вас своите най-сърдечни
пожелания за една информативна и приятна конференция.
Ротарианците са дейни хора, полагащи грижи, помощ
ници, които се обединяват в конструктивни и творчески
проекти и предприятия. Те оставят говоренето на поли
тиците и се захващат с това, което е наистина важно.
Това, което се прави, е специфично и конкретно. Чудото на
Ротари е, че един отделен клуб или дистрикт може да въз
действа не само в собствената си общност или област, но
и на хиляди километри, чрез сътрудничество с други клубо
ве, дистрикти и организации. Можем да отговорим на нуж
дите както индивидуално, така и колективно и да направим
реална промяна в живота на толкова много хора.
Новата декларация с визията на Ротари гласи:
„Заедно ние виждаме свят, в който хората се обединя
ват и предприемат действия за създаване на трайна промя
на в целия свят, в нашите общности и в нас.“
Ние се обединяваме, защото заедно сме по-силни, откол
кото сами.
Ние предприемаме действия, защото сме активни, а не
мечтатели.
Ние създаваме трайна промяна, която ще издържи дълго
след края на нашето участие. Устойчивостта е от ключово
значение за такава промяна и трябва да бъде отразена във
всеки глобален грант. Наистина в края на финансовата 2018
година над 1306 глобални гранта бяха реализирани при общо
то участие на Фондацията от 86 677 399 щ.д.
Бъдещето съвсем ясно се крие в младите хора в Дистри
кта и за мен беше интересно да отбележа, че имате около
35 Ротаракт клуба с 352 членове и няколко клуба, които се
формират тази година. Освен това 53 Интеракт клуба с
810 членове. Като бивш мултидистриктен председател за
Младежки обмен във Великобритания и Ирландия, Ди е за
позната с вашата програма и лагер за Младежки обмен. Тя
организира Лондонския лагер и с удоволствие бяхме домаки
ни на една от вашите ученички, Бояна Бояджиева, на лагера
през 2013 г. Младежкото лидерство се развива много в RYLA
и други програми.
Като ротарианци ние имаме силата да правим добри
неща и да бъдем вдъхновение за себе си и другите, за да вър
шим велики неща. Така че нека с нашите млади хора да праз
нуваме това, което правим.
Моля, направете наистина мотивационна и вдъхновява
ща конференция.
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Форумът В ХАМБУРГ

Н

а 3 юни в Хамбург в палата 7 се състоя сре
щата на мейджър донорите, участници в
Конвенцията. Мотото на форума, който се
провежда за първи път в историята на Ротари бе
„Посланията на Фондация Ротари“.
В уводните си думи президентът на ФР Бренда
Креси подчерта, че на тази среща на лидери от це
лия ротариански свят ще обсъждаме миналото, на
стоящето и бъдещето на нашата организация. Тя
цитира една мисъл на Арч Клъмф, която винаги е во
дела нас, ротарианците и която е особено актуална
днес: „Никой не може да каже как ще изглежда Ро
тари утре, но едно нещо е сигурно – какъв ще бъде
Ротари утре зависи от това, което ротарианците
правят днес…“.
Пред над хиляда участници бяха обсъждани ос
новни проблеми като проектът „Полио“ и нашето
обещания към децата на света, изпълнението на ми
сията ни за подкрепа на добрата воля и мира, бяха
представени членове на „Обществото Арч Клъмп“,
и бе отбелязано знамението на нашата подкрепа
днес за успеха на работата ни утре.
За нас българите бе особено приятно да видим
паст президента Хуанг, който през октомври 2014
год., след посещението в София подписа осемте
заместващи чартърни грамоти, които официално
признаха рождената дата на осемте предвоенни
български клуба… Президентът Хуанг ще бъде след
ващият президент на ФР за 2019/20 година.
На пристанището, в един от двата кораба музеи
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имаше организирана изложба за работата на Фонда
ция Ротари и за най-успешните й проекти.
Цвятко Кадийски
Ротари историк

PEACE AWARD

награда за мир

Н

а 18 май 2019 г. получих на
градата „За забележителни постижения в насърчаване мира и мирното съвместно
съществуване в свят на многообразие и различия“ на „Центъра
за мир Шимон Перес“.
Приех с благодарност отличи
ето като признание за всички ро
тарианци в България.
През годините на възстановя
ването на Ротари в България ние
организирахме изключително мно
го конференции и срещи за мир и
разбирателство на Балканите, в
Близкия Изток, в Средиземномо
рието и в света. В тях участваха
Ротарианци – християни, мюсюл
мани, евреи и други. Редом едни до
други стояха израелци и палести
нци и говореха за мир и разбира
телство.
Всичко това отговаря на една
от основните идеи на ротариан
ството.
Ние, българските ротарианци,
градим мостове на толерант
ност, разбирателство и приятел
ство.

С разбиране, великодушие и
смелост България е спасила свои
те евреи от лагерите на смър
тта. За това са имали принос и
българските ротарианци.
Кметът на град Хайфа и аз
от името на Ротари България се
обединихме около идеята един
площад в града официално да по
лучи името „Площад България“.
На него открихме паметник за
спасяването на българските ев
реи по време на холокоста, а съ
бралото се множество пееше
българския химн.
Ние имаме посадени дървета
в Ротарианската гора на мира в
Галилея.
Толерантността и взаимното
разбиране са основните стъпки
към мира. Той много прилича на
любовта. Това е романтичен про
цес – трябва да го изживееш, да
инвестираш в него, да вярваш.
Ако не можеш да изпиташ любов,
значи не можеш да изпиташ и мир.
Ние имаме един могъщ съюз
ник: Бъдещето. Длъжни сме да му
вярваме.

Благодаря на всички български
ротарианци.
Калчо Хинов
ПДГ, Основател
на Ротари в България
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ПОРЕДНА ПРОЯВА НА icc БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ

оредна проява на Междуна
родния комитет БългарияРусия се проведе в периода
20-29 май 2019 година. Група рота
рианци от РК Попово посетихме
Москва и Санкт-Петербург по по
кана на РК Москва-Восток. При
ятелите от клуба години наред
организират международни рота
риански срещи.
Бяхме много топло и ориги
нално (видно е от снимката ни с
Катя) посрещнати от предста
вители на клуба. В групата ни има
ше приятели от ротари клубове
на Израел, САЩ, Германия. Дома
кините бяха организирали много
разнообразна културно-развлека
телна програма: Руска вечеринка
с лотария и конкурси, разходка с
корабче по Москва-река, посеще
ние на балет и много други.
Запознахме се с културата, ис
торията, архитектурата и изку
ството на Русия.
Благодарим на приятелите от
РК Москва-Восток за прекрасна

та организация и приятните ми
гове прекарани заедно.
По време на пътешествието
ние намерихме нови приятели ро

тарианци от различни краища на
света.
Тодор Тодоров
РК Попово, ПП 2004/2005

Знамената на връх Шипка отново се развяват

Р

отари клуб Габрово отпраз
нува на 25 май една радост
на годишнина - пет години
откакто осъществихме един от
своите най-значими проекти.
През 2014 г. ние изградихме ан
самбъл от флаговете на страни
те - участнички в Шипченската
епопея в подножието на Памет
ника на свободата. Издигнахме
мемориална плоча, където изрази
хме своята почит към падналите
бойци от България, Русия, Белорус,
Украйна, Сърбия, Черна гора, Лат
вия, Финландия, Полша, Румъния.
Както всяка година - и за да
покажем устойчивостта на про
екта, ние почистихме цялото
пространство наоколо, вдигнахме
пилоните и в прекрасното слън
чево време флаговете се развяха.
Още не бяхме завършили своята
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дейност и първите групи турис
ти от Германия и Япония, слизай
ки от своите автобуси, проявиха
жив интерес какво се случва. Ра
достни сме, че чрез нашия проект
много български и чуждестранни
туристи научават повече за на
шето освобождение и история.

Знамената ще бъдат вдигна
ти до началото на зимата и ще се
радваме, ако това свято място
стане повод за приятелски срещи
с други клубове от страната.
Божидар Стойков
РК Габрово

DISTRICT PROJECT
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Р

отари клуб Банско-Разлог ор
ганизира за тринадесети по
реден път ежегоден турнир
по тенис на маса и трети по ред
турнир по шах под наслов „Срещу
детските зависимости“!
В състезанията се включиха
над 100 деца от шест населени
места от района на Банско и Раз
лог, разпределени в осем отбора и
индивидуални участия.
Денят протече като голям
спортен празник за деца и роди
тели. Децата получиха купи, меда
ли и грамоти.
С подкрепата на общините
Банско и Разлог, местни учители
и спортни деятели, Ротари Клуб
Банско-Разлог стимулира деца и
младежи от училищата в региона
да спортуват повече, за да бъдат
здрави и активни.

РОТАРИ КЛУБ БАНСКО-РАЗЛОГ
Иван Хаджирусков, секретар на РК Банско-Разлог

Р

отарианците от РК БанскоРазлог дари днес две напълно
оборудвани линейки на бол
ницата в гр. Разлог.
Инициативата на клуба е ре
ализирана през последната една
година и половина със средства
събрани от членовете в техни
кампании.
Линейките са доставени от
Германия, като на днешната це
ремония по предаване в болница
та присъстваха кметът на общи
на Разлог инж. Красимир Герчев,
заместник-кметът г-н Гърменов,

председателят на Общинския съ
вет на Община Разлог д-р Копа
нарова, членове на Ротари клуб
Банско-Разлог, лекари и служите
ли на МБАЛ - Разлог. Президентът
на клуба Айше Медарова поздрави
ротарианците за успешния завър
шек на поредната доброволна и
благородна инициатива на клуба.
Бяха изказани специални благо
дарности към кмета на Община
Разлог инж. Красимир Герчев за
личната му подкрепа към каузите,
които местните ротарианци ре
ализират.

За болницата предстои още
едно дарение на високотехноло
гично оборудване за четири отде
ления през месец септември, кое
то се осъществява с подкрепата
на община Разлог, община Банско,
Белица и Якоруда.
С дарението на две напълно
оборудвани линейки ротарианци
те пожелаха на лекарите пове
че мотивация за тяхната работа,
много спасени животи и излекува
ни пациенти.
Да са честити новите придо
бивки на болницата!
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РК ЯМБОЛ В РУМЪНИЯ
ЗА БЕЗКОРИСТНА СЛУЖБА
Целта на Ротари е да насърчава и
развива идеала за служба на обществото като основа на достойно начинание,
и в частност да насърчава и възпитава:

1
2

Създаването на познанства като възможност да бъдеш полезен и служиш;

3

Прилагането на практика на идеала
за служба в личния живот, бизнеса и
обществения живот на всеки ротарианец.

4

Международното разбирателство,
добрата воля и мира чрез приятелство на бизнесмени и професионалисти от цял свят, обединени от идеала за служба на обществото.

Високите етични норми в бизнеса
и професията, признаването значимостта на всяко полезно занятие,
както и стремежа на всеки ротарианец да защитава името на своята
професия и да служи на обществото;

Н

а 15.05.2019 г. група от РК
Ямбол беше на приятелско
посещение на РК Сибиу (Дис
трикт 2241-Румъния), където беше
посрещната от Президента на
клуба Лучан Сечелян, придружаван
от ротарианците Беатрис Унгар,
Михай Данчила и Раду Сучиу. Среща
та между българските и румънски
те ротарианци се състоя в хотел
„Импаратул Романилор“, намиращ

ри за отдих на младото поколение;
учредени са стипендии за даровити
младежи в Румъния и чужбина; из
пълнени са проекти за осигуряване
на технологично и битово оборуд
ване на училищата и гимназиите в
града. През 2014 г. ротарианците
от Сибиу заедно с РК Билефелд
(Германия) осъществяват мащабен
проект на стойност 80 000 USD за
пълно клинично оборудване на моде

се в исторически център на града.
След официалната размяна на клуб
ните флагове и приветствените
слова на Президентите на двата
клуба се проведе работна дискусия,
в рамките на която присъстващи
те се запознаха с основни моменти
от историята на клубовете, ак
туалните насоки в дейността им
и основните проекти, планирани в
перспектива.
РК Сибиу е чартиран на
15.05.1995 г. като клуб от Дис
трикт 1660, Париж, Ил дьо Франс
Запад, Франция, а от 1999 г. е част
от Дистрикт 2241, Румъния. През
следващите близо две десетиле
тия и половина клубът развива ак
тивна дейност, насочена към найчувствителните проблеми на об
ществото: здравеопазване, обра
зование, култура и спорт. С помо
щта на клуба са организирани лаге

рен операционен блок в Клиниката
по Ортопедия и травматология на
областната болница.
В представянето на РК Ямбол
бе споделен нашият вече 20-годи
шен опит в служба на обществото
и беше отбелязано съвпадението в
целите и насоките на дейността
при двата клуба, в съответствие
с фундаменталните ценности на
ротарианското движение в свето
вен мащаб. Изключително топлият
прием от страна на домакините,
споделените общи виждания и на
белязаните теми за бъдещо съ
трудничество доказаха за пореден
път колко необходими и полезни са
взаимното опознаване и активни
те контакти между Ротари клубо
вете от Балканския регион.

Четиристранен тест за онова, което мислим, казваме или правим.
1. Това ли е ИСТИНАТА?
2. Справедливо ли е спрямо всички,
които засяга?
3. Ще създаде ли това ДОБРОНАМЕРЕНОСТ и по-добри приятелства?
4. Ще бъде ли от ПОЛЗА за всички,
които засяга?

Ротариански код на поведение
Следният код на поведение е приет за
употреба сред ротарианците
Като ротарианец, аз:
Ще действам почтено и с високи
етични стандарти в моя професионален и личен живот.
Ще взаимодействам честно с другите и ще се отнасям с тях и заниманията им с респект.
Ще използвам професионалните си
умения чрез Ротари, за да: напътствам младите хора; помагам на тези със специални нужди; подобрявам
качеството на живот на моята
общност и по света.
Ще избягвам действия, които рефлектират негативно на Ротари или други ротарианци.

1
2
3

4
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Красимир Пенчев,
секретар на РК Ямбол
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ДЕВЕТ ГОДИНИ С „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ“

Н

а 9 юни в грандхотел „Плов
див“ се проведе тържестве
ното награждаване на осем
надесетте паралелки първенци на
деветото издание на националния
проект „Народните будители и
Аз“, който се провежда под патро
нажа на президента на РБ Румен
Радев.
Събитието протече като из
несена Ротари сбирка с камбанен
звън в началото и края, молитва
и химните на Република България
и Ротари България. Церемонията
беше вещо ръководена от прияте
ля Любозар Фратев.
В препълнената зала, побираща
над 500 души, под знамената на че
тирите пловдивски Ротари клуба,
се усещаше силно духът на Рота
ри.
И тази година беше спазена
традицията присъстващите хо
рово да рецитират произведение
на народен будител. Този път това
беше част от одата „Паисий“ на
Иван Вазов. Това се случи под по
гледите на плеядата народни бу
дители, чиито портрети красяха
залата.
В деветото издание на проекта
в колективно участие се включиха
над 6000 ученици от 248 паралел

ки от 28 училища. В категорията
„Индивидуално участие“ – своите
знания премериха 61 ученици от 19
училища. Общо за участие в проек
та свои представители имаха 10
области в страната.
Всичко за деветте години на
съществуване на „Народните бу
дители и Аз“ (от 2010 до 2019 г.)
своите знания са представили
76 000 ученици.
Проектът се организира и фи
нансира от Ротари клубовете:
Пловдив-Пълдин, Пловдив, Плов
див-Филипопол, Пловдив-Интерне
шънъл, Зонта клуб Пловдив, Общи
на Пловдив, „Роза импекс“ ЕООД,
КЦМ 2000 Груп.

Да уважат събитието и изра
зят своята подкрепа, в залата
бяха представители на прези
дентството, МОН, БАН, Община
Пловдив, Общински съвет – Плов
див, генерали, кметове, ректори
на ВУЗ, РУО - Пловдив, директори
на училища, учители, ученици, об
щественици, спомоществовате
ли, граждани.
Доц. Кирчо Атанасов,
ПП на РК Пловдив-Пълдин,
автор и ръководител
на проекта
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people of action

Да обичаш ротари безрезервно
Теодора Вълканска-Теди, на 28 години, родена и
израснала в град Пловдив.
По професия – юрисконсулт, по образование –
магистър по право
Кога беше първият ти допир с Ротари?
През 2014 година беше моето първо докосване до
организацията, приятели ме заведоха като гост на
едно събитие. И още тогава всичко около Ротари ми
се стори „моето нещо“, без да познавам хората, аз
вече ги харесвах – тях и всичко, което правят. Иска
ше ми се и аз да имам значка, и аз мога да бъда част
от този изцяло нов свят.
Каква е за теб разликата между Ротари и Ротаракт?
Този въпрос винаги ме е затруднявал. Дали за об
ществото, или за нас, за мен. В крайна сметка найправилният и честен отговор според мен е, че не
виждам разлика, защото и Ротари, и Ротаракт са
партньори в голямото семейство на Ротари Ин
тернешънъл и веднъж припознал ротарианството,
ценностите и идеите му, клубът, организацията е
без значение.
Какво искаш да направиш като президент на
своя Ротари клуб и след това като Дистриктен
Ротаракт представител?
Като президент на Ротари клуб Пловдив Интер
нешънъл, заедно с борда и клуба ще съсредоточим
усилия върху това, клубът да бъде все по-разпоз
наваем. Смятаме и да се фокусираме върху Ротари
парка – едно прекрасно място в Пловдив. В темата
на 2019-2020 ротарианска година сме планирали ко
муникацията и връзката с клубовете във и извън на
шия Дистрикт да бъде особено голям приоритет,
а защо не и на втората година от чартирането си
да празнуваме и побратимяване. Имаме много идеи и
това, че съм най-младият президент в нашия Дис
трикт до момента, по-скоро ме амбицира, отколко
то плаши. Имам страхотни приятели, паст прези
денти на други Ротари клубове, от които получавам
безценни съвети.
По отношение на годината, в която ще бъда Дис
триктен Ротаракт представител – това е една
сбъдната мечта. Аз и екипът ми вече работим уси
лено и се надяваме до края на месец август да сме
готови с кандидатурата на Ротаракт в Ротари
Дистрикт 2482 за REM 2020 в София. Международно
събитие от такъв мащаб не е имало в България от
2009 г.
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Как си представяш Ротари след 10 години?
Най-напред си представям, че сме повече, нека
идеята на Ротари се разпространява сред хората.
Представям си Ротари и идеите му по-разпознава
еми, иска ми се да е така. Факт е, че мненията за
нас са противоречиви и ако си партнираме добре
с местната власт, организации с нестопанска цел,
различни институции, то за повечето граждани ние
сме непознати. Иска ми се нашата упоритост, прия
телство и знание да достигне сред повече хора. След
10 години си представям, че ще имаме смелостта да
бъдем Дистриктът, от който ще бъде избран един
от бъдещите Президенти на Ротари Интернешъ
нъл.
Бих желала да покажа на хората, които ме позна
ват и знаят за Ротари, че нищо от това, което
правим, не е тайно, а то всъщност е за цялото ни
общество!
А това, че клубът ми – Ротари клуб Пловдив
Интернешънъл ми е гласувал такова доверие, само
на 28 години да ме направи свой президент, за мен е
награда за усилията през годините, защото носене
то на президентската огърлица е чест и дълг и ги
пожелавам на всеки!
Сп. „Ротари на Балканите“

RAC

ТренировъчЕн семинар за елект-бордове
на Ротаракт в Д-2482 България

Н

Съботният ден завърши с галавечеря в ресторанта на хотела, къ
а 13 април 2019 г. в Метро
политън хотел - град София дето организаторите бяха подготвили интересна програма, изпълнена
се проведе Тренировъчния със забавни моменти и много танци.
семинар за елект-бордове на Ро
таракт в Д-2482 България. На обу
чението присъстваха 180 членове
от цялата страна.
Семинарът бе открит от ДГелект Митко Минев и рождени
ка на същия ден ДРП-елект Ва
сил Демирев, които след своите
приветствия към участниците,
представиха Темата на Ротари
Интернешънъл за следващата ро-
тарианска година, както и своята
визия за развитието на Ротаракт
в Д-2482 България.
В следобедната част обучение
то продължи по панели, съответ
но - президенти, секретари и PR,
ковчежници, церемониалмайстори
и общ панел за паст клубни офице
ри, кандидат-членове и гости.
В третата и последна сесия на
ПЕТС се проведе гласуване за из
бор на ДРП номини. Клубовете из
браха през 2020-2021 година тази
позиция да бъде заемана от Теодо
ра Вълканска (с двойно членство в
РК Пловдив-Интернешънъл и РАК
София-Тангра).
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