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Уважаеми приятели,

В мартенския брой по традиция обръщаме особе-
но внимание на нашите млади приятели от Ро-
таракт. Всъщност те са на „първа страница“ от 
доста време и еволюират много бързо.

От няколко години казваме, че Ротаракт е нещо 
повече от програма и ротаракторите искат по-
вече гъвкавост, повече продукти и услуги и повече 
признание от Ротари за невероятната работа, 
която вършат в своите клубове и дистрикти. 

Ротарианци и ротарактори обсъждат значението на ротаракторите 
като част от семейството на Ротари, като хора на действието и като 
неразделна част от нашия нов план за действие. Тези важни решения от-
разяват актуалните тенденции сред клубовете на РАК, издигат Ротаракт 
като членство наред с Ротари клубовете.

Кои са забележимите промени в Ротаракт, за да се изясни въздействието 
на това, което ни предстои:

• Ротаракт клубовете ще могат да създадат нов клуб със или без 
спонсор.

• РАК клубовете ще могат да избират други РАК клубове като свои 
спонсори.

• РАК клубовете ще бъдат отворени за всички млади хора най-малко  
на 18 години и премахване на горната възрастова граница от 30 го-
дини.

• Стандартната Конституция на Ротаракт клуб и препоръчителният 
Правилник на Ротаракт клуб ще бъдат изменени, за да отразят те-
зи промени в политиката.

Ротари Интернешънъл си е поставил следните цели към Ротаракт:

• Да се увеличи броят на ротаракторите, докладвани на Ротари  
 със 100 процента до 2022 г.

•  Да се увеличи броя на ротаракторите, които се присъединяват към 
Ротари клубове с 20 процента до 2022 г.

• Да се увеличи броя на ротаракторите до 1 милион до 2029 г.

Всичко това предстои. Промените влизат в сила от 1 юли 2020 г. 

Това ни дава време да ги обсъдим в клубовете и в Дистрикта.

Ваш в Ротари,

Наско Начев

На корицата: Паметникът „Майка България“ във Велико Търново
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 BETWEEN FRIENDS

„Не само трябва да отворим вратите си за младите си колеги,  
но трябва и да отворим душите и умовете си за изживяванията в Ротари,  

които те намират за най-ангажиращи.”

Марк Малоуни

Президент,  
ротари интернешънъл

Драги приятели ротарианци и членове на семейството на Ротари,
Отново е Месецът на Ротаракт, а годината за нашите млади партньори в об-

служването беше доста специална.
Миналата пролет Законодателният съвет повиши Ротаракт в нашата Консти-

туция: Ротари Интернешънал вече е асоциация както на Ротари клубовете, та-
ка и на Ротаракт клубовете. Тогава (през октомври) Съветът на директорите на 
Ротари премахна изкуствената възрастова граница за Ротаракт и предприе дру-
ги стъпки за елиминиране на бариерите пред  Ротаракт да се разраства в някои 
части на света.

Тези стъпки бяха дългосрочни, защото Ротаракт е визия за това, което Ротари 
трябва да стане. Не само трябва да отворим вратите си за младите си колеги, 
но трябва и да отворим душите и умовете си за изживяванията в Ротари, кои-
то те намират за най-ангажиращи. Това е един от най-добрите начини, по които 
най-значимо ще се разрасне Ротари.

Когато казвам, че Ротари расте, имам предвид по много начини. Трябва да раз-
растваме услугата си и да увеличаваме въздействието на нашите проекти. Най-
важното обаче е, че трябва да разширим членството си, за да можем да постиг-
нем повече. Ротаракторите предоставят тази възможност не само защото мо-
гат да преминат към Ротари в подходящото за тях време, но и защото разбират 
какво трябва, за да привлекат други като тях.

Традиционните използваните досега начини  вече не работят  нас. Привличане-
то на повече членове в замяна на тези, които губим, не е отговорът. Това е като 
да наливаш повече вода в кофа без дъно. Трябва да се справим с първопричините за 
загубата на членове в много части на света: ангажираността на членовете, коя-
то не е на необходимото ниво, и демографските особености – застаряването на 
голяма част от членовете ни.

Време е да направим някои фундаментални промени. Вече знаем какви са преч-
ките пред ангажираното и разнообразно членство. Време е да действаме според 
това, което знаем: създаване на нови модели за членство, отваряне на нови пъти-
ща за членство в Ротари и изграждане на нови клубове там, където съществува-
щите не отговарят на настоящите потребности.

Новите модели на клубове представляват възможност за връзка с по-разнород-
на група от хора - особено с тези, които не могат или не желаят да се присъеди-
нят към нашите традиционни клубове. Докато новите модели на клубове са факт 
от известно време, от дистрикт гуверньорите зависи да ги направят реалност. 
През януари на Международната асамблея присъстващите дистрикт гуверньори 
взеха участие в обучение, наречено „Изградете свой собствен клубен модел“. Бе-
ше прекрасно преживяване, което ги ориентира в правилната посока за предсто-
ящата работа.

В крайна сметка обаче от ротаракторите и младите ротарианци ще зависи да 
създадат нови модели на клуба, които са от особено значение за следващото по-
коление. Може да си мислим, че знаем какво искат младите хора от Ротари клубо-
вете в бъдеще, но съм уверен, че това, което каз-
ват младите хора, ще ни изненада. Нашата рабо-
та ще бъде да подкрепяме техните иновации, за-
щото това ще ни помогне да разрастваме Ротари, 
докато Ротари свързва света.
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OUR WORLD

Държавите - членки на ЕС, 
предоставиха  

гражданство на 825 000 
души през 2017 г.

Хаити

Канада

Финландия 

Гана

Хора на действието  
по целия свят

Шри Ланка

ХАИТИ
На 16 години Одета Кон-
стант се премества със се-
мейството си от Порт-о-
Пренс, столицата на Хаити, 
в щата Ню Йорк. След оп-
устошителното земетре-
се ние на 12 януари 2010 г. 
Констант помогна за съз-
даването на Haiti Health 
& Rehabilitation - организа-
ция, посветена на обучение-
то, промоцията на здраве-
то, образование за хранене-
то и развитието на хигие-
ната в общността. Започ-
вайки в края на 2017 г., Кон-
стант съсредоточава уси-
лията си върху импровизи-
рано хаитянско сиропитали-
ще, където открива нужда-
ещи се деца. Констант пре-
мества децата в нов дом и 
се грижи за тях. През 2019 г. 
Ротари-Е-клуб Флорида кани 
Констант за член, подкре-
пя сиропиталището с мар-
кетингови и промоционал-
ни идеи.

ГАНА
Свидетели на увеличаващия 
се брой наводнения, при-
чинени от задръстените с 
боклук дренажни системи, 
Ротаракт клуб Хо започва 
усилена работа по въпроса. 
През юли, миналата година, 
подпомогнати със средства 
и труд от Ротаракт клу-
бовете в Гана, Того и Уган-
да и Ротари клуб Ломе-Зе-
нит в Того, ротарактори-
те инсталираха 10 кошче-
та за отпадъци на ключо-
ви места в града. „Участва-
хме 130 доброволци“, споде-
ля Принс Котоко, президент 
на 27-членния Ротаракт клуб 
Хо. На 28 септември проек-
тът е последван от ново 
мероприятие, когато до-
броволците почистиха още 
тръби. „Това беше най-ма-
щабното почистване, про-
ведено в града, с близо 300 
доброволци.“

ФИНЛАНДИЯ
От 2017 г. членовете на Ро-
тари клуб Хелзинки Интер-
нешънъл се грижат за над 
110 имигранти и бежа-
нци, много от които от 
Афгани стан, Иран, Ирак и 
Сирия. Ими грантите полу-
чават обу че ние и помощ за 
писане на резюме и адап-
тиране към новата кул-
тура. „След завършване на 
програмата, организирана 
чрез училището по иконо-
мика „Ханкен“ и свързана с 
програма на Стокхолмската 
икономи ческа школа, завър-
шилите получават възмож-
ност за три месечно обуче-
ние във финландски компа-
нии, казва Сам-Ерик Рутман, 
член на клуба. След обуче-
нието трима са получили 
работа на пълен работен 
ден директно от програма-
та“, добавя Рутман.
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КАНАДА
След години на предоста-
вяне на финансова подкре-
па за Б.К. парк Дива приро-
да, членове на Ротари клуб 
Камлупс-Запад, Британска 
Колумбия, обособиха собст-
вена територия в 106-акров 
резерват, величавайки мес-
тообитанието на пуми, ри-
сове, червени рисове, ов-
це бигхорни от Скалистите 
планини, арктически вълци 
и змии. Клубът откри гра-
дина за опрашване, предназ-
начена да привлече колибри, 
пеперуди, пчели и желани 
буболечки. 
През миналия май, по вре-
ме на дистриктната кон-
ференция на Дистрикт 5060 
в Камлупс, 40 доброволци, 
включително ротарианци, 
ротарактори и участници 
в Ротари младежки обмен 
от Дистрикти 5040 и 5060 
положиха почва и засадиха 
напръстничета, лалета, ла-

вандула, мащерка, руски гра-
дински чай и други цветя. 
„Много растения бяха из-
брани за привличането на 
опрашители и устойчивост 
на суша“, казва Шери Чем-
бърлейн, последният паст 
гуверньор на Дистрикт 
5040 и член на РК Камлупс-
Запад, за проекта на стой-
ност 2300 долара. Рота-
ри клубовете на Камлупс и 
Камлупс Дейбрейк, също го-
леми привърженици на пар-
ка, подпомогнаха проекта 
със средства и труд. „След 
това нашите два дистри-
кта се срещнаха на обекта, 
за да се видят и пообщу-
ват.“ През октомври чле-
новете на клуба се завърна-
ха, за да разпръснат пове-
че почва и чакъл, и засади-
ха още растения. Поставиха 
ограда и пейки на стойност 
около 3800 долара.

ШРИ ЛАНКА
За да представят нашите 
кучешки приятели, през ок-
томври РАК Коломбо-Цен-
трал организира разход-
ка и карнавал за кучета, ка-
то привлече 200 кучета и 
техните собственици. Праз-
ненствата включваха ку-
чешка изложба и конкур-
си за най-добре облечено ку-
че, най-добър трик и най-по-
пулярен пес. Организатори-
те разпространиха петиция 
за актуализиране на оста-
релия Закон за жестокост-
та над животните в Шри 
Ланка. Заедно с подписите 
на участниците бяха взе-
ти отпечатъците от лапи-
те на кучетата, за да пока-
жат участието и подкрепа-
та им за изменение на зако-
ните. Предлаганите измене-
ния включват затвор за при-
чиняване на умишлена смърт 
на животно.

                    Брад Уебър

Американският  
киноложки клуб признава  
193 породи кучета.
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БИзНес 
ежеДНевИе

Младежкият облик  
не е единственият ключ  

за обновяването на Ротари, 
но е начало.  

за новоизбрания президент 
Холгер Кнаак  

възможностите са безкрайни

Извън централата на Ротари бе-
ше облачен октомврийски ден. Езе-
рото Мичиган блестеше в стома-
нено сиво, а червените и оранже-
ви листа на дърветата изглеждаха 
мрачни.

Но в офиса на новоизбрания прези-
дент на Ротари беше нов ярък ден, 
и то не само заради кашмирената 
кърпичка, показваща се от джобче-
то на синия блейзър на Холгер Кнаак. 
Ярките цветове съответстваха на 
веселото отношение, с което Кна-
ак гледа оптимистично към бъдеще-
то - само една от младежките чер-
ти на тогавашната му 67-годиш-
на възраст.

Над два часа, при две отделни 
беседи, Кнаак разговаря с Джон 
Резек, главен редактор на The 
Rotarian, и Джени Лакмани, редак-
тор в списанието.
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Говорейки свободно английски език, Кнаак обсъж-
да нетипичния си възход в Ротари, изкачване, пре-
дизвикано от дългогодишното му участие в про-
грамата Младежки обмен. Тези преживявания опре-
делят неговите стремежи като президент. „Раз-
растването на Ротари, и особено растежа с мла-
дите членове, определено ще бъде една от моите 
цели, каза той. Защото, ако загубим контакт с по-
младото поколение (той вдига ръце и свива раме-
не), „овехтяваме“.

По време на разговора Кнаак обсъди речта си от 
януари 2018 г. на Международната асамблея, къде-
то той цитира Пол Харис: „Ако Ротари осъзнава 
правилно своята съдба, то тя трябва да е еволю-
ционна на моменти, и революционна в други.“ Тога-
ва той допълни със свое продължение тази мисъл: 
„За да бъде подготвен за бъдещето, Ротари тряб-
ва да продължи да бъде революционен и да вярва в 
силата на младостта.“

Кнаак въвежда и няколко свои афоризми включи-
телно „Няма грешна възраст да станеш ротари-
анец“, и говори за икономическата необходимост 
от съществуването на президентска вратовръз-
ка. (Кнаак, който рядко носи вратовръзка, разкри, 
че държи една от сините президентски връзки на 
Марк Даниел Малоуни, прибрана в чекмедже на бю-
рото, за да има подръка, ако е необходимо.) Той 
представи и своята президентска тема: Ротари 
отваря възможности. Фразата върви визуално със 
силуета на три отворени врати: една синя, друга 
златна и трета в ярко Ротаракт розово. Той изби-
ра темата заради нейната пригодност и защото 
„лесно се превежда на всеки език.“ (На родния нем-
ски език на Кнаак е Rotary eröffnet Möglichkeiten.

По време на първото интервю съпругата на 
Кнаак, Сюзън, седна и даде някои обяснения. Когато 
Резек попита Кнаак за репутацията му на „невъзму-
тим“, избраният президент отговори с разсеяно из-
ражение. След като се консултира за кратко с теле-
фона си, Сюзън предостави превод: unerschötterlich 
(невъзмутим). С този изяснен проблем Кнаак, вина-
ги невъзмутим, продължи разговора.

THE ROTARIAN: Вие сте първият елект прези-
дент от Германия в историята на Ротари. Раз-
кажете ни за същността на Ротари в Герма-
ния.

КНААК: Ротари е различен по целия свят. Всич-
ки споделяме еднакви основни ценности, но с раз-
лични акценти. В Германия става въпрос наисти-
на за приятелство или общуване и за почтеност и 
етика. Така германските ротарианци търсят чле-
нове. Тогава извършваната от нас услуга, прераст-
ва в приятелството. Мисля, че един от основните 

моменти е, че германските Ротари клубове подби-
рат внимателно своите членове, и ние имаме мно-
го добър процент на задържане. Дори не мислим за 
задържане.

TR: Как се включихте в Ротари?
КНААК: За мен всичко започна с организация, на-

речена Кръгла маса, която има стотици клубове в 
Европа. Изненадващо е, че тя е основана от рота-
рианците в Англия през 1927 г., на които им е пис-
нало да се мотаят сред старци. Така създават нова 
организация „Кръгла маса“, но по регламент трябва 
да напуснеш, когато навършиш 40 години. Присъе-
диних се на 30 години и напуснах на 39. Те имат пре-
красно мото: „Приеми, адаптирай, подобри“. Ин-
тересувах се от службата им; Интересувах се и от 
мрежи. Много от приятелите ми от тази органи-
зация се присъединиха към Ротари и отново причи-
ната беше възможността за работа в мрежа, осо-
бено заради класификационната система на Рота-
ри. Имате нужда от различни хора, за да направи-
те една организация по-интересна, дискусиите да 
вървят в неочаквани посоки.

Бях поканен да се присъединя към Ротари клуба 
Херцогтум Лауенбург-Мьолн. Това е лудо име. Кога-
то Рон Бъртън беше директор, веднъж ме пред-
стави като „Холгер Кнаак от Ротари клуба на (па-
уза) някъде в Германия.“ Нов Ротари клуб в моя ро-
ден град, Ратцебург, търсеше членове, но вече по-
знавах много от хората в този клуб, затова реших 
да се присъединя към стария клуб. Това ми даде въз-
можност да срещна съвсем различни хора.

TR: Какъв беше Вашият път към избирането 
като президент на Ротари?

КНААК:  От мен се искаше да изброя всички ръ-
ководни длъжности на местно ниво, които заемах, 
преди да стана дистрикт гуверньор. Нито една. 
Нула. Не съм бил на такива позиции, преди да ста-
на гуверньор, и не съм имал назначения в ръковод-
ство на дистрикта. Бях известен само с участи-
ето си в Младежкия обмен и поради това хората 
знаеха за мен и страстта ми към Ротари. Същото 
беше, когато станах директор: никога не бях назна-
чаван в зоната. Когато дойдох тук, в Еванстън, за 
обучението за директор, за първи път влязох в та-
зи сграда.

TR: Какво е нещото в Младежкия обмен, коe-
то прави тази програма толкова страхотна?

КНААК: Младежкият обмен беше моят път към 
Ротари. Заедно със Сюзън бяхме домакини на сту-
денти от Ротари младежкия обмен и се включихме 
в организирането на лагери, където Ротари клубо-
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вете и дистриктите приемат студенти от цял 
свят. И тогава разбрах как това обогатява живо-
та ни. Ние самите нямаме деца, така че тази про-
грама е наистина страхотна за нас. Мисля, че ни 
държи млади.

ТР: Чухме, че не се смущавате. Нищо не Ви 
разстройва. Как е възможно това?

КНААК: Понякога мога да се смутя  заради мал-
ките неща, както добре знае жена ми. Но когато 
се сблъскам със сериозни неща, когато трябва да 
взема сериозни решения, тогава ставам по-споко-
ен. Плюс това аз винаги разчитам на другите хора. 
Знам, че не мога да направя нищо сам. Изпитвам 
най-голямо уважение към хората, които се справят 
с работата - не просто да я вършат, а я вършат 
със страст. Трябва да покажем уважението си към 
всички хора. Това научих много рано.

TR: В кои области ще се съсредоточите през 
годината? И какво се надявате да постигнете?

КНААК: Нямам нови луди идеи (смее се). Обеща-
хме да ликвидираме полиомиелита и искам да на-
правим всичко възможно да спазим това обещание. 
Ако успеем, това ще помогне да се подобри обра-
зът на Ротари по света. Номер две, разбира се, е 
растежът на Ротари и това не е само за увелича-
ване на членството ни. Става въпрос за растежа 
на Ротари на всички нива. Става въпрос за засилва-
не на организацията ни. Става въпрос за задържа-
не на членовете и разгръщане чрез нови модели на 
Ротари клуба. Ротари наистина е една от най-бав-
но променящите се организации в света. Това, кое-
то правим, отнема толкова много време. Трябва 
да сме много по-експедитивни.

TR: Ами защо Ротари не трябва да се про-
меня?

КНААК: Нашите основни ценности винаги са би-
ли ядрото на това, което правим. Приятелство, 
многообразие, почтеност, лидерство, служба - те 
никога няма да остареят. Начинът, по който изра-
зяваме и живеем с тези ценности, това ще се про-
мени. Нашата традиция да се срещнем за хапване 
може би проработи за 100 години. Но вече не ра-
боти, защото обядът вече не е централно нещо 
в живота ни. Трябва да търсим модели, от които 
младите хора се интересуват. Нека решат към ка-
къв Ротари клуб биха искали да се присъединят, за 
да споделят основните ни ценности. Ротари е мяс-
то за всички: за млади и стари; за старите моде-
ли на клуба и за новите модели на клуба. Няма нужда 
от много строги правила. Нека се насладим на то-
ва, което подхожда най-добре.

TR: Притеснявате ли се, че средната възраст 
за ротарианците продължава да се увеличава?

КНААК: Толкова съм щастлив, че нашите по-въз-
растни ротарианци остават ротарианци и че въз-
растни хора все още се присъединяват към Рота-
ри клубовете. Те са голяма ценност за клубовете и 
нашата организация. Но искам да насърча Ротари 
клубовете да мислят за своето бъдеще. Клубовете 
трябва да имат стратегическа среща два пъти го-
дишно. Ако те наистина мислят за своето бъдеще, 
важно е да няма голяма разлика между възрастови-
те групи. Ако могат да привлекат членове от всяка 
възрастова група, през всяко десетилетие, тогава 
няма голяма разлика. Важно е Ротари клубовете да 
продължат по пътя си и въпреки това да са инте-
ресни за младите професионалисти. Винаги е опас-
но, ако Ротари клуб каже: „Ок, имаме идеалния брой 
членове. Имаме 50 - 60, или 70, или колкото са там; 
в момента не искаме повече членове.“ Тогава раз-
ликата във възрастта може да нарасне много, мно-
го бързо. Една от моите сентенции е: „Няма греш-
на възраст да станеш ротарианец.“ Ако някой е на 
18 и стане член, това е чудесно. И ако някой е на 80, 
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това също е чудесно. Така че няма грешна възраст 
да станете ротарианец и няма идеален размер за 
Ротари клуб.

TR: Забелязваме, че не носите често врато-
връзка. Ще имате ли официална вратовръзка?

КНААК: Научих, че ние внасяме 1,3 или 1,4 мили-
она долара годишно от връзки и шалове на прези-
дента (смее се). Това е добра причина да я имам. Ха-
ресвам връзки. Имам голяма колекция.

TR: В много добро състояние, обзалагам се 
(смее се). Добре, ще имаме президентска врато-
връзка. Каква е темата Ви?

КНААК: Ротари отваря възможности. Той под-
крепя нашите усилия за разрастване на Ротари, за-
щото ставането на ротарианец предлага на бъде-
щите членове напълно нови възможности.

Една от възможностите, разбира се, е възмож-
ността да се служи. И тогава другата част влиза 
в играта: Ние предлагаме възможности на хората, 
които чакат нашата услуга - осигуряване на чиста 
вода, възможности за ходене на училище и т.н. То-
ва, което правим, работи и в двете посоки.

TR: Хората Ви описват като човек с много 
младежка нагласа. Как мислите, че това ще по-
влияе на стила Ви на ръководство, когато сте 
президент?

КНААК: Надявам се стилът ми на лидерство да 
не се промени. Някои хора казаха, че не изглеждам 
достатъчно президентски. Но това е ОК. Става 
дума за лидерство, а не за изглед на твърде серио-
зен. Освен това наистина трябва да се съсредото-
чим върху младите лидери, за да останем актуал-
ни в този свят. Приветстваме нашите пенсионе-
ри, защото те имат уменията, времето и страст-
та да дадат своя принос. Фокусът ми е върху ино-
вативните клубове, новите модели на клуба, нови-
те клубни идеи и младите членове. Случва се да съм 
точният човек в точното време, за да привлека 
повече млади членове.

TR: Как създавате възможностите да вкара-
те по-младите хора на ръководни позиции в Ро-
тари?

КНААК: На първо място ние трябва да разчи-
таме на тях и да им се доверим. Те са в състоя-
ние да направят много неща - почти всичко. Тряб-
ва да им дадем възможност да водят. Преди да за-
почна планирането на Ротари института в Бер-
лин през 2014 г., имах среща с ротарактори. Исках 
да чуя техните мисли как да направим нещо различ-

но и те излязоха с чудесни идеи. Организираха всич-
ки междинни сесии и се справиха чудесно. Затова 
просто им се доверете, разчитайте на тях.

TR: Има ли начин да се ускори напредването 
на жените на ръководни позиции?

КНААК:  В доброволна организация ние наисти-
на не можем да притискаме. Не работи. Ние сме 
стъпаловидна организация, всичко започва в наши-
те Ротари клубове. Те трябва да се стремят да 
имат правилните хора в комисиите, които номи-
нират дистрикт гуверньори. Имайте правилните 
хора там, и ще имаме повече жени като гуверньо-
ри. Всичко е възможно: в Съвета на директорите 
2020-21 ще има шест жени, които ще имам честта 
да председателствам.

TR: Представяте ли си го като различно усе-
щане?

КНААК: Не трябва да има разлика. Всички сме 
ротарианци, независимо от пола. Става дума за 
страстта и лидерството. Искаме най-добрите хо-
ра, не става въпрос за броя на жените. Но ми харес-
ва, че това се случва в момента. Красотата на Ро-
тари наистина е в неговото многообразие.

TR: Как можем да разкажем на другите за 
Ротари и да подобрим имиджа си по света?

КНААК: Отнема много време или много сред-
ства, за да промените имиджа си в този свят. Две 
неща са важни: Трябва да знаете, че отнема време, 
и тогава трябва да бъдем честни. Не поради мар-
кетингови причини трябва да се променяме. Трябва 
да разкажем истинската история защо правим не-
щата. За да сте наистина част от Ротари, тряб-
ва да се гордеете с организацията и с нашата ра-
бота. Не с това, което ти правиш. Това е егоис-
тично.

TR: Трябва ли Ротари да е по-готин?
КНААК: За да бъдем привлекателни за по-млади-

те членове, определено. Гордея се с нашите Рота-
ри клубове. Но ако те не са привлекателни за рота-
рактори или млади професионалисти, трябва да ги 
насърчаваме да създадат своя клубен модел, който 
да работи. И това е, което ще правим в следващи-
те няколко години.
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1
Какво ви накара да ре-
шите да работите вър-
ху ликвидирането на по-
лиомиелита?

През 1952 г., три години пре-
ди да се родя, САЩ преживява 
една от най-лошите полиоепи-
демии в своята история. Хиля-
ди загиват и още повече са па-
рализирани. Родил съм се някол-
ко месеца след като първата 
ваксина срещу полиомиелит се 
е появила. Пораствайки, нямах 
представа какъв късметлия 
съм. По-късно чрез работата 
на нашата Фондация започнах 
да виждам от първа ръка пора-
женията, които полиомиели-
тът оказва върху децата. Бла-
годарение на полиомиелитни-
те ваксини САЩ видя послед-
ния си случай на това заболя-
ване през 1979 г., но дори 25 го-
дини по-късно, през 2004 г. по-
вече от 1000 деца в Азия и Аф-
рика бяха парализирани от по-
лиомиелит просто заради мяс-
тото, където са родени. През 
2007 г., преди нашата Фонда-
ция да се включи в борбата за 

унищожаване на полиомиели-
та, бях прекарал месеци в раз-
говори с експерти и в анализи-
ране на историята на изкоре-
няването. Докато глобалният 
напредък срещу полиомиелита 
беше в застой, вярвах, че изко-
реняването е възможно, защо-
то светът го е правил и пре-
ди, с едрата шарка през 1980 
г. Ротари изигра важна роля за 
амбицията на Фондацията да 
се включи в Глобалната иници-
атива за ликвидиране на поли-
омиелита, невероятно глобал-
но партньорство, ангажирано 
в борбата с болестта. Знаех-
ме, че ротарианците ще бъ-
дат страстни, отдадени съю-
зници в стремежа за изкореня-
ването.

2 Броят на случаите с по-
лиомиелит през 2019 
год. се увеличи. защо 
все още сте оптими-

сти, че елиминирането е въз-
можно?

Вярно е, видяхме, че бро-
ят на случаите нараства през 
2019 г., но трябва да разгледа-

ме какво се случи през послед-
ните три десетилетия. През 
80-те години полиомиели-
тът парализираше 1000 деца 
по света всеки ден. Днес този 
брой е намалял с 99,9 процента 
и дивият полиовирус е ограни-
чен до Афганистан и Пакис-
тан. Благодарение на усилия-
та за ликвидиране около 18 ми-
лиона души, които иначе биха 
били парализирани от вируса, 
се разхождат сред нас. Изми-
налите 30 години бяха беляза-
ни с невероятни постижения. 
Един от любимите ми при-
мери е Индия. Някога страна-
та се смяташе за най-трудно-
то място за премахване на бо-
лестта, но през 2011 г. стра-
ната регистрира последния си 
случай на полиомиелит, полу-
чен от дивия полиовирус. През 
2013 г. здравните работници 
успяха да овладеят болестта 
по време на гражданската вой-
на в Сирия. Лекарите не само 
трябваше да влязат в зоната 
на войната, по време на зати-
шие в боевете, за да се уве-

4 
въпроса

за

Работата с РотаРи 
за ликвидиРане  
на полиомиелита
с БИЛ Гейтс,
съпредседател  
на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“
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рят, че децата са защитени, 
но и трябваше да отчетат 
два милиона бежанци, които 
бягат в съседните Ирак, Йор-
дания, Ливан и Турция. В рам-
ките на само няколко седмици 
Световната здравна органи-
зация (СЗО) обяви план за иму-
низиране на 2,4 милиона сирий-
ски деца, а огнището беше по-
тушено до следващата годи-
на. През 2016 г. дивият поли-
овирус отново се появи в Ни-
герия. Здравните работници 
и партньори удвоиха усилия-
та си и сега страната е пре-
минала повече от три години 
без нов случай, което означа-
ва, че целият Африкански ре-
гион на СЗО би могъл да бъде 
сертифициран без диви полио-
вируси през 2020 г. Това пости-
жение беше трудно да си пред-
ставим преди само няколко го-
дини. Последните случаи на по-
лиомиелит се оказват особе-
но трудни. Но програмата за 
ликвидация е преодоляла огро-
мни предизвикателства, за да 
запази напредъка си и ние пре-
карахме последното десетиле-
тие, като изостряхме инстру-
ментите и стратегиите, не-
обходими за завършване на ра-
ботата. С постоянния ангажи-
мент на нашите партньори 
като Ротари, сигурен съм, че 
ще изпратим полиомиелита в 
историята.

3  защо удължавате про-
грамата за финансира-
не на Фондация „Гейтс“ 
2 към 1 с Ротари?

Дългогодишното партньор-
ство на Фондация „Гейтс“ с Ро-
тари е от решаващо значение 
в борбата срещу полиомиели-

та. Чрез удължаване на нашия 
модел за финансиране можем 
да събираме 150 милиона до-
лара всяка година - средства, 
които са от съществено зна-
чение за усилията за премахва-
не. Но има нещо друго в този 
модел за финансиране, който 
хората често не знаят: Пари-
те ни помагат да се борим не 
само с полиомиелита. Догато 
доставяме ваксината срещу 
полиомиелит на общностите, 
ние им осигуряваме и предпаз-
ни мрежи за легла, срещу мала-
рия, подобряваме достъпа до 
чиста питейна вода и пома-
гаме на имунизирането на де-
цата срещу други заболявания, 
предотвратявани с ваксини. 
Ние гарантираме, че всеки до-
бавен долар има значение.

4 Какво послание бихте 
искали да изпратите на 
ротарианците, когато 
сме изправени пред по-

следните предизвикателства 
пред ликвидирането?

Всички в нашата Фонда-
ция са вдъхновени от Ротари 
и се гордеят, че работят за-
едно с вас. Ротари беше пър-
вата организация, която се ус-
треми към свят без полиоми-
елит. И през последните 30 го-
дини толкова много ротариан-
ци бяха част от усилията за на-
биране на средства, ваксинация 
и застъпничество и ни добли-
жиха до вълшебния брой нулеви 
случаи. Последните стъпки към 
свят без полиомиелит са най-
трудните - и ние ще се нужда-
ем от помощта на всеки рота-
рианец, за да стигнем до там. 
Но съм уверен, че заедно ще 
ликвидираме полиомиелита.

зА БезКОРИстНА сЛУжБА 

Целта на РотаРи е да насър чава и 
развива идеала за служба на общество-
то като основа на достойно начинание, 
и в частност да насърчава и възпитава:

1 Създаването на познанства като въз-
можност да бъдеш полезен и служиш;

2  Високите етични норми в бизнеса 
и професията, признаването значи-
мостта на всяко полезно занятие, 
както и стремежа на всеки ротари-
анец да защитава името на своята 
професия и да служи на обществото;

3  Прилагането на практика на идеала 
за служба в личния живот, бизнеса и 
обществения живот на всеки рота-
рианец.

4 Международното разбирателство, 
добрата воля и мира чрез приятел-
ство на бизнесмени и професионали-
сти от цял свят, обединени от иде-
ала за служба на обществото.

ЧетиРистРанен тест за онова, кое-
то мислим, казваме или правим. 

1.   Това ли е ИСТИНАТА?
2.   СПРАВЕДЛИВО ли е спрямо всички,
      които засяга?
3.   Ще създаде ли това ДОБРОНАМЕ-
      РЕНОСТ 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:

1 Ще действам почтено и с високи 
етични стандарти в моя професио-
нален и личен живот.

2 Ще взаимодействам честно с други-
те и ще се отнасям с тях и занимани-
ята им с респект.

3 Ще използвам професионалните си 
умения чрез Ротари, за да: напът-
ствам младите хора; помагам на те-
зи със специални нужди; подобрявам 
качеството на живот на моята  
общност и по света.

4 Ще избягвам действия, които рефлек-
тират негативно на Ротари или дру-
ги ротарианци.
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вОДещИ светЛИНИ:
Гражданите на Лиаууд, бързоразвиващо се пред-
градие с около 35 000 души, югозападно от Кан-
зас Сити, Мисури, се гордеят със своя град като 
място, където съседите си помагат взаимно. 
То зи принцип отдавна зарежда членовете на РК 
Лиаууд, известен с 15-годишните си усилия като 
наставници в общинското училище в град Кан-
зас, Канзас. Преди три години клубът премина 
от клуб, „който пише чекове“, към такъв - по-
фокусиран върху доброволчеството, стратегия, 
която активизира групата.

Когато губи работата си във финансова фирма, 
Аманда Виляреал не се предава. Вместо това тя 
вижда възможност. „Винаги съм искала да дам нещо 
на общността“, казва тя, но преди това е разпола-
гала с малко време. Единственият въпрос бил къде 
да насочи усилията си. „Потърсих местните орга-
низации онлайн и първата, която се появи, беше Ро-
тари“, казва тя. Свързва се с Чък Удел, президент на 
Ротари клуб Лиаууд, който я кани на среща.

„Те бяха изключително приветливи, спомня си 
тя. Не отговарях на профила. Средната възраст 
вероятно беше 60 години, а аз съм латиножена в 
30-те си години.“ Въпреки различията им, тя споде-
ля още: „Чувствах се комфортно. Те са забавна група 
от хора.“ Членството в клуба с намалена вноска за-
ради службата прави присъединяването по-възмож-
но, докато Виляреал си търси работа.

Клубът установява ясни, подробни изисквания за 
членство заради служба; тези членове имат по-мал-
ко задължения от обикновените членове. „Искаме 
те да дойдат на поне две събития на тримесечие. 
Това може да бъде или среща на клуба, или клубен со-
циален или обслужващ проект“, казва Рик Робинсън, 
настоящ президент на клуба. Молим ги да правят 
поне 20 часа служба годишно.“

Знаковата инициатива на клуба, наставляване-
то на ученици в гимназията Бишъп уорд в Канзас 
Сити, Канзас, е важна за Виляреал. „Над 70 процента 
от учениците в католическото училище са испано-

говорещи, казва тя. Много от тях са или имигранти, 
или деца на имигранти. Това, което ротарианците 
се опитват да направят, е да помогнат на всички 
тези деца да отидат в колеж.“

„Имаше смисъл за мен, защото бях едно от тези 
деца, казва Виляреал, чието семейство имигрира в 
САЩ от Мексико, когато тя е на пет години. Чувст-
вам се, че мога да ги напътствам и също така, от 
моя гледна точка, да подпомагам Ротари клуба. Виж-
дах и двете страни на монетата. Там видях и въз-
можността да служа.“ Въпреки че новото членство 
за служба направи по-лесно присъединяване на Виля-
реал, която оттогава е съосновател на нова компа-
ния, в началото клубът възприема това като начин 
да задържи членове, които иначе могат да напуснат, 
казва Удел. „Това не е само инструмент за привлича-
не, а и за задържане.“

Таксата за членство за служба е 55 долара на три-
месечие. Членството на двойки също е опция - 30 
долара на тримесечие. В момента четирима се 
възползват от членството на двойките; техните 
ротариански партньори, 
които са и техни менто-
ри в Ротари, плащат ре-
довни тримесечни такси в 
размер на 250 долара.

„Членовете са изключи-
телно ангажирани, казва 
Виляреал. Те се чувстват 
благословени и късметлии 
и искат да върнат нещо на 
обществото. Те ме вдъх-
новяват, че е възможно да отида и да правя каквото 
искам. Усеща се като семейство.“

Брад Уебър

Отгоре: Годишният 5-K старт на клуба е популярно 
събитие за цялата общност; членовете на клуба 
засаждат дървета в парка Айрънуудс.

служба на по-високо ниво
РотаРи клуб лиаууд, канзас

 Чартиран: 1995
 Редовно членство: 53
 Общо членство: 57

ИНОвАцИИ в КЛУБА:
Клубът въведе намалени такси за определе-
но ниво на служба и за членство на двойкиРо-
тарианците засилиха присъствието си в гра-
да, като организираха ежегодно 5-K бягане 
за забавление; засадиха и дървета край тра-
сето и направиха пункт за демонстрация  
в търговската камара на града. Осемдесет и пет 
процента от членовете на клуба участваха в 
поне един проект през миналата година.
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Изображението изглеж-
да като милион други се-
мейни снимки от пъту-
ване: двама възрастни и 
10-годишно дете пред ис-
торическа дестинация - в 
случая английската обсерва-
тория „Гринуич“, мястото, 
къде то може да се каже, че 
за почва времето. Но при 
вни мателно разглеждане 
картината има четвърти 
елемент: току-що публику-
ван роман за Хари Потър, 
голям колкото 10-годишния 
малчуган. Докато стои на 
мястото си, пръстът на 
хлапето изчезва в книгата 
и от погледа му изглежда,  
че и той е изчезнал. 

Ние може и да сме били в 
Гринуич, но синът ми беше в Хогу-
ортс. Много преди това, когато 
бях на неговата възраст, аз прели-
тах през острова на съкровища-
та, занимавайки се с думи, които 
не познавах, като или ги преска-
чах, или се опитвах да ги произ-
неса, произвеждайки чужди про-
изношения в главата си, които за 
щастие никой никога не чу. Малко 
по-късно се хвърлих на Хавайски-
те острови на Джеймс Мишенер 
от калибъра на Потър, с пасажи, 
които все още помня по-ярко от 
нещата, които прочетох минала-
та седмица. 

Но в годините, откакто време-
то по Гринуич стана стандартна 
мярка за момента, технологията 
изпревари подвързването на от-
печатаните страници. Информа-
цията сега се движи с формата и 
скоростта на електронните им-
пулси. И все пак книгите продъл-
жават да съществуват подобн 

на това хлапе, което отказва да 
бъде отклонено от света, какъв-
то въображението му е породи-
ло. Всеки път, когато има нововъ-
ведения, те предричат смъртта 
на книгата, заяви наскоро Майкъл 
Херман, собственик на книжарни-
цата Гибсън в Конкорд, Ню Хем-
пшир. Но книгата е перфектна 
технология. Подобно на акулата, 
тя не се е променила и продължа-
ва да процъфтява. 

Най-новите предизвикател-
ства пред печатната книга вари-
рат от 500 телевизионни канала 
и безграничните ресурси на ин-
тернет до малките пластмасови 
устройства с теглото и дебели-
ната на парче пица, които могат 
да показват множество томове. 
По едно време заплахите изглеж-
даха смъртоносни: През първото 
десетилетие на този век броят 
на американските книжарници 
- както вериги, така и независи-
ми, рязко спадна. В цяла Америка 

книжарниците се затва-
ряха, пространствата им 
се превръщаха в салони за 
нокти и студиа за гореща 
йога. 

Но през последното де-
сетилетие броят на неза-
висимите книжарници в ця-
лата страна се възстанови 
– изстрелвайки се от 1651 
на 2524, като продажби-
те непрекъснато растат. 
Това възраждане не е за „ин-
формация“ или за това, кое-
то техни хора наричат „съ-
държание“. Става дума за 
действителни книги, мас-
тило на хартия, които не 
само изпращат думи, но и 
привличат хората. Книжар-
ниците привличат хората 

към комфорта на печата. 
През 2012 г. една от най-прода-

ваните авторки Ан Пачет пише 
в Атлантическия океан: „Може 
би сте чували новината, че неза-
висимата книжарница е мъртва, 
че книгите са мъртви, че може 
би дори четенето е мъртво - на 
което казвам: Придърпай си стол, 
приятел. Имам да ти разкажа ис-
тория.“ Нейната история е, че 
когато последният независим ма-
газин за нови книги в родния й град 
Невил, Тенеси, затворил, Пачет - 
обяснявайки, че не иска да живее 
в град без книжарница, се събира 
с няколко приятели, за да отвори 
своя собствена. С помощта на 
някои нейни приятели писатели, 
които правят четения, „Книги 
Парнас“ има драматичен успех. 
„Хората все още искат книги, за-
яви авторката. Имам цифрите, 
за да го докажа.“ 

свЪРзани заедно
Докато вие Държите книга, тя Държи вас

от Дейвид сарасон
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През лятото на 2019 г. Пачет 
получи още доказателство за 
това: Amazon обяви, че ще от-
вори собствена книжарница от 
другата страна на улицата срещу 
„Парнас“. 

В Портланд, Орегон, място, 
наречено „Градът на книгите на 
Пауъл“, обхваща цял градски блок и 
се издига на три етажа; не е тол-
кова книжарница, колкото квар-
тал. Хората отиват в „Пауъл“ 
толкова за разтуха, колкото и 
за шопинг. Спират, когато имат 
свободен час в центъра на града, 
или се фукат на посетителите на 
града. „Пауъл“ е социална локация, 
място на първи срещи, за които 
никога не трябва да се притесня-
вате, че ще ви липсват думи. 

Примамката е не само заоби-
колена от книги, но и изолирана 
от тях. Хората имат постоянен 
интерес да четат книги, но оби-
чат и да говорят за тях и за хора, 
които прекарват много време 
около книги. Както Ерик Окланд, 
собственик на новите и процъф-
тяващи „Удивителни книги и за-
писи“ в Питсбърг, каза пред „Ню 
Йорк Таймс“ миналото лято, „чи-
новник или собственик на книжар-
ница неминуемо е и нещо като 
терапевт.“

Подобно на много хора, аз чес-
то ходя в „Пауъл“ без особена 
причина, само за да отпусна от 
напрежението от деня с покуп-
ки, за които час по-рано не знаех, 
че имам нужда. Подобно нещо се 
случва в книжарниците; това е 
по-рядко (за мен - при всички слу-
чаи) в останалите магазини. 

С физически допир до книгата 
лесно можете да прелистите ня-
колко глави, за да си припомните 
кой е героят и не се ли премести 
в Чикаго в глава 6? Можете да на-
дникнете на последната страни-
ца, за да сте сигурни, че нещата 
завършват щастливо. Можете 
да пишете гадни коментари в 
полето, въпреки че библиотеки-

те (и до известна степен авто-
рите) наистина биха искали да не 
го направите. Тези неща могат 
да се правят на iPad, но по ника-
къв начин усещането не е също-
то. „Хората прекарват толкова 
много време пред екран, че искат 
да правят нещо друго“, предпо-
лага Орен Тейхър, наскоро пенси-
ониран изпълнителен директор 
на Американската асоциация на 
търговците на книги. „Трябва да 
се изкаже много сериозно стано-
вище, че четенето на истинска 
книга е коренно различно прежи-
вяване от четенето на екран.“ 

През 2019 г. Институтът „Хе-
чингер“ съобщи, че според анализ 
от 29 проучвания студентите 
са запомняли повече от печатан 
вариант, отколкото от екрани, 
въпреки че точната причина не 
е ясна. Отвличане на внимание-
то? Движение на очите? Дълбока 
мозъчна функция? Моята теория 
се основава на силата на физиче-
ската връзка: Докато държите 
книга, тя също ви държи. Това е 
същата причина, поради която 
целувката е по-добра от роман-
тичен филм. (Признавам, че че-
тох за анкетата на екран.) 

Не можеш да кажеш точно, че 
книгите са назадничава техноло-
гия; хората все още гледат на-
трапчиво в мобилните си теле-
фони, както и в своите 55-инчови 
телевизионни екрани. Но книгите 
удържат своето място - както в 
книжарниците, така и на нощ-
ните шкафчета. Това всъщност 
може би са най-силните редици 
на книгите, струпани там, за да 
придружават хората в съня и да 
бъдат готови, когато съновници-
те се събуждат в тъмнината от 
неспокойни сънища. 

Книгите са удобство в такива 
моменти, но като перфектна (и 
преносима) технология, те също 
могат да ви придружат при други 
неудобни обстоятелства. 

Веднъж носех книга по време на 

биопсия, като се съсредоточавах 
върху всеки ред, докато взимаха 
малки парченца от мен. Леко обър-
кан, лекарят отбеляза, че това 
трябва да е доста интересна 
книга. Всъщност беше, но просто 
като книга предоставяше нещо, 
което никога не бих могъл да по-
луча от подкаст. Думите на стра-
ницата, внимателно подредени, 
за да достигнат до вас, могат да 
ви разсейват по-задълбочено от 
гласовете в главата ви. Можете 
да слушате подкаст, докато шо-
фирате, но е лошо да опитате да 
прочетете книга. 

Приблизително 5 милиона аме-
риканци се срещат редовно в гру-
пи за книги, за разлика от събира-
нето за критикуване за уреди или 
в клубове за дегустация на водка, 
защото да говориш за книги, е на-
чин да говориш за живота си, в 
смисъл че да говориш за Instagram, 
просто не е. Книгите имат сила-
та да събират хората. 

Наскоро, връщайки кола под 
наем на летището в Лос Андже-
лис, подхванах разговор с 20-тина 
годишната служителка за драско-
тина на задната броня - и искам 
да поясня, не съм я ударил аз; драс-
котинката трябва да е била там 
преди. Струваше ми се, че тя се 
навеждаше все по-близо до мен и 
чантата ми. Не търсех кавга, но 
усещайки, че ситуацията изисква 
известна увереност, я попитах 
дали има проблем. 

„Ооо! - каза тя. - Просто исках 
да видя какво четете.“

В ноемврийския брой Дейвид Са-
расон писа за трайните ефекти от 
един-единствен акт на доброта. 
Живее в Портланд, Орегон

Хората имат постоянен инте-
рес да четат книги, но обичат и да 
говорят за книги.
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МартПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Ни хао, ротарианци!
Обичам да цитирам Конфуций на много Ротари събития, тъй като идеите му до голяма степен 
приличат на нашите. Конфуций би бил голям ротарианец. Вземете например цитата на Кон-
фуций: „Неуспехът в култивирането на добродетелта, неуспехът да изследвам и анализирам 
наученото, невъзможността да се придвижа към правдата, след като ми е показан пътят, 
неспособността да коригирам грешките си - това са причините за моята мъка.“
Ако обърнете поговорката на позитивен език, това звучи точно като първата цел на новия 
план за действие на Ротари. Когато говорим за това, че Ротари увеличава нашето въздейст-
вие, имаме предвид инвестиране във взаимоотношения, вземане на решения, основани на 
доказателства, мобилизиране на ресурсите ни за създаване на решения, които са трайни, и 
винаги да се учим от нашия опит.
Ротари фондацията вече се справя толкова добре и ще продължи да бъде най-добрата възмож-
на инвестиция в един по-добър свят с прилагането на Плана за действие. Нашите глобални 
субсидии отговарят на реалните нужди на общността. Това е така, защото ние ги одобряваме 
само след строга оценка на общността. Тогава проектите са съобразени с информацията, 
разкрита по време на оценката.
Сега вашата Фондация прави промяна в по-широк мащаб от всякога чрез нашите програми за 
безвъзмездни помощи. Това са конкурентни субсидии, предназначени да отговорят на потреб-
ността, която общността е идентифицирала. Програмите в по-голям мащаб ще бъдат от 
полза за голям брой хора в значителна географска област. Те ще бъдат устойчиви, основани на 
доказателства интервенции с измерими резултати и въздействие. Всяка безвъзмездна помощ 
ще поддържа в продължение на три до пет години дейности, които са в съответствие с 
една или повече области на фокус на Ротари.

Програмите на мащаба надграждат нашия опит в ликвидирането на полиомиелита и не трябва да забравяме, че все 
още имаме важна работа, за да премахнем това заболяване. Когато посетих Пакистан през ноември, се зарадвах, 
когато видях толкова много млади лидери на Ротари, които работят усилено за End Polio Now.
Чудесни неща се случват с нашите глобални безвъзмездни средства и Ротационният план за действие ще ни помогне 
да направим повече от всякога. Нека да продължим да развиваме добродетелта, да изследваме и анализираме нау-
ченото, да се движим към правдата въз основа на нашите нови знания и да продължаваме да подобряваме всичко, 
което правим.

Април

Гари С.Г. ХуанГ, 
ПредСедател

на Съвета

на ПоПечителите  
на Фондация ротари

Ни хао, ротарианци!
Може би най-пълноценното от всички човешки начинания е да даваш от това, което си получил, а Ротари предлага 
безброй възможности за това, като например дарение на Фондацията Ротари. Всеки ротарианец и клуб могат да 
изберат нивото на дарение, което е подходящо за тях.
Когато давате 100 или повече долара годишно на годишния фонд, можете да станете член на Ротари фондацията. 
Умножете този подарък по 10 и сте Пол Харис Фелоу - един от онези, които даряват 1000 или повече долара за 
Годишния фонд, Фонда на ПолиоПлюс или одобряват глобални субсидии. От 1957 г. насам има повече от 1 милион 
Пол Харис Фелоус. А когато ротарианците дават 1000 или повече долара ежегодно, те стават членове на Обще-
ството на Пол Харис. Ротари клубът на Джеймс Ривър (Ричмънд), Вирджиния, е само един клуб, който достигна 
100-процентово членство в обществото и вашият клуб също може да го направи.
Нека отново умножим по 10. Ротарианците, които се ангажират с бъдещи подаръци от 10 000 долара или повече на 
фондацията, се присъединяват към Bequest Society. Основните дарители (Major Donors) са тези, които вече са дали 
10 000 долара или повече на нашата Фондация. Все още се гордея с това, че добавихме 106 основни донори в Тайван 
по време на стогодишнината на Ротари, надхвърляйки целта ни от 100. Заедно със 103-те допълнителни основни 
донори, добавени през следващата година, те внесоха повече от 2 милиона долара в годишния фонд! Подаръците, 
които тези дарители правят, могат да променят цели общности.
Обществото Арч Клъмф признава най-високото ниво на даване в Ротари, 250 000 долара или повече, докосвайки сто-
тици, ако не и хиляди животи за следващите поколения. Този месец поздравявам 11-те индивиди и двойки, почетени 
по време на тазгодишната Международна асамблея, за повишаване на нивото на техните дарения в обществото 
ни. Тези щедри привърженици пътуваха от Япония, Нигерия, Тайван и САЩ, за да отпразнуват своята филантропия.
Сега си представете какво може да направи вашият клуб, какъв принос бихте искали да направите, какво наследство 
бихте искали да оставите и намерете ниво на даване, което да работи за вас. Каквото 
и да решите да дадете, каквато и цел да си поставите от клуба, не забравяйте, че 
подаръците, които даваме днес, ще помогнат на Ротари и на общностите, на които 
служим тази година, следващата година и след това, по начини, които никога не можем 
да си представим.

TFR
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ТРИНАДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ
15–17 май 2020 г.
Велико Търново

За Вас, приятели,
за Вашите семейства и придружители  

сме подготвили богата програма,  
с която ще се потопите в магията  

на старопрестолната столица,  
до нейните културни и исторически  

забележителности  
в дух на ротарианско приятелство 

 и гостоприемство. 

с ротари да свържем
идеи, приятелство и емоции!
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Митко Минев

диСтрикт Гуверньор 2019-20
диСтрикт 2482 БълГария

РотаРи 
свЪРзва света

Скъпи приятели! 

Наличието на чиста питейна вода и канализация са приоритет за месец март. 
Възможността за спазване на лична хигиена и водните ресурси са сред предим-
ствата, които нашата страна има като даденост. Нека пазим този безценен 
ресурс и сме благодарни на природата, особено с периоди като сегашния. 
Предотвратяването на разпространението на Covid19 е поредното глобално 
предизвикателство, пред което се изправяме и следва да съобразим! За да бъ-
дем последователни в нашата организационна работа, за да продължим нашите 
действия и да изпълним планираното, трябва да спазваме стриктно указанията 
на Националния кризисен щаб и тези, по местата, където работим! Защото, 
както казва нашият президент Малоуни: „Здравето и безопасността на наши-
те членове са наши основни приоритети!“ В това отношение, препоръчвам на 
всички президенти/секретари на РК да уведомят ротарианците за полученото 
в клуба им лично от президента на РИ Марк Малоуни писмо (от 6 март 2020 г.) 
и да вземат адекватно на обстановката в страната, в частност в общността, 
където работят, решение – до края на месец март да се ограничат редовните 
седмични клубни срещи и насрочените дарителски събития! Ако е необходимо 
вземането на важни и спешни решения, нека обсъждането и гласуването става 
неприсъствено!  Нека бъдем и първите, които ще се отзоват с доброволен труд 
на всяка инициатива на местните власти, за предотвратяване разпростране-
нието на Covid19 в нашата общност. 
Приятели, март за нас е месец, в който отбелязваме и отдаваме съответ-
ната съпричастност в работата ни с нашите партньори – ротаракторите. 
В Международната седмица на Ротаракт следва да се замислим и приемем, че 
Ротаракт е визия за това, което Ротари трябва да стане. Ние не само трябва 
да отворим вратите на клубовете си за младите си колеги, ние трябва да от-
ворим сърцата и ума си за изживяванията в Ротари, които те намират за най-
ангажиращи. Има средства и начини, без да ги излагаме на риск, в тази седмица, 
да ги уважим, с признание на свършеното досега от тях. Нека да ги насърчим 
и открито да им заявим, че нашите врати са отворени винаги за тях и сме 
заедно с тях. Ние сме тези, които ще подкрепят техните иновации, защото 
това ще ни помогне и да разрастваме Ротари, докато Ротари свързва света. 
Моля ротарианците от тези клубове, които не са спонсорирали преди, а и сега, 
и нямат възможност да контактуват и работят с РАК в своята общност, да 
разберат, че могат да разпознаят, да партнират в проектите си и да съпре-
живяват постигнатите успехи, с който и да е от действащите в момента в 
Дистрикта 30 Ротаракт клуба. 

Приятели, 
Заедно отчитаме, че на глобално ниво сме изправени пред големи предизвикател-
ства - за нашите клубове, за нашата кауза и за приемствеността. Иновацията 
за промяна на статуквото и иновация за преодоляване на неизбежната съпроти-
ва срещу тази промяна. Нека с действията си да докажем, че сме организация, 
която се развива и отговаря на всичко, което се случва около нас, да докажем, 
че Ротари ни предоставя възможност да свържем света! 

Ваш в Ротари, 
Митко Минев 

GOVERNOR`S MESSAGEGOVERNOR`S MESSAGE
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Най-значителното събитие в пребогатия свят 
на световното ротарианство е ежегодната 
Международна асамблея на Ротари Интерне-

шънъл. В началото и на тази година (19 – 25 януари) 
Асамблеята се събра за четиринадесети пореден 
път в „най-хубавия“ град на Америка - Сан Диего, Ка-
лифорния. Градът е разположен на Западното край-
брежие, непосредствено до границата с Мексико, 
с големина в мащаба на София (ок 1.5 млн. жители), 
гордо кръстен на името на испанския католически 
светец от XVI век Сан Диего де Алкала. Домакин на 
Асамблеята, на която се събират всичките петсто-
тин двадесет и девет  елект гуверньори от целия 
свят, е великолепният хотелски комплекс „Хайат“, 
чиито две кули присъстват характерно в градския 
силует.

По традиция именно на Международната асам-
блея елект президентът на Ротари Интернешъ-
нъл обявява Президентската тема и лого, както и 
своите стратегически приоритети за следващата 
Ротарианска година. В интензивната обучителна и 
дискусионна част, елект гуверньорите се потапят 

в актуалното състояние на световното ротариан-
ство, създават контакти, обменят идеи, радват се 
на уникалното ротарианско качество – културно, 
езиково, възрастово многообразие.

От цялото богатство на дискутираните рота-
риански теми, останах с впечатлението за две най-
силни внушения: новото място на Ротаракт в Рота-
ри (демонстрирано и тази година - допълнително, с 
масирано присъствие на ротаракторите) и акцен-
тът отново върху темите на добре познатия и при 
нас Стратегически план.

Не мога да не изразя задоволството си от това, 
че в обучителната част се оказах доста добре под-
готвен. Това вероятно е резултат от придобития 
опит при провеждане на предварителните обучи-
телни семинари в нашия Дистрикт.

В допълнение на конкретната обучителна програ-
ма беше повече от удоволствие непосредственият 
контакт с паст президентите на РИ, които гово-
риха пред пленарните сесии на форума: Б. Расин, Й. 
Ризли, Дж. Джерм, K. Равиндран, Ф. Дивлин (с послед-
ния имах шанс да установя личен контакт), както и 
Генералния секретар Дж. Хюко  (с когото също имах 
шанс да обядвам и да установя личен контакт).

Президентът елект Холгер Кнаак отново (след 
първите ни срещи миналата есен по време на ГЕТС 
и Института на РИ в Дубровник) ме вдъхнови със 
своите откритост, оптимизъм, неконвенционал-
ност...

Президентската тема РОТАРИ ОТВАРЯ ВЪЗ-
МОЖНОСТИ беше много леко и убедително аргу-
ментирана:  съвременният свят предлага безброй 
възможности и за щастие Ротари има капацитета 
да  бъде достатъчно „съвременен“, за да се впише 

междунаРодна асамблеЯ
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адекватно в тази модерна среда: Ротари не е прос-
то клуб за присъединяване, а място за осъзнаване на 
своя потенциал – той е покана за безброй възмож-
ности: от засаждане на дърво до изкореняване на 
полиомиелита в света!  Важно е да бъде осъзнато, 
че Ротари създава възможности и за самите нас, ро-
тарианците, Ротари е и школа за лидери. В своята 
дейност Ротари не просто дава парите – Ротари 
извършва самата услуга.

Това, което ми се струва особено съществено, 
са няколко от генералните внушения на президента 
елект Холгер:

Пол Харис е твърдял, че трябва да бъдем от време 
на време и революционни. Холгер твърди, че сега е 
моментът да бъдем революционни - Ротари трябва 
да се адаптира към дигиталната ера; 

Голямата сила на Ротари е в спецификата на го-
лямо езиково, културно и възрастово многообразие;

Това, което ни ориентира за правилното реше-
ние, продължава да бъде Четиристранният тест;

Вероятно е опазването на околната среда да се 
превърне в наш нов приоритет. Но ние сме признати 
по целия свят с успехите си срещу полиомиелита. За-
това трябва да изпълним докрай обещанието, кое-
то сме дали на децата на тази земя: даренията към 
END POLIO NOW  и честването на Световен ден на 
полиомиелита през октомври трябва да продължат!

Президентът елект Холгер Кнаак постави  и ня-
кои конкретни задачи, които привеждам тук почти 
дословно:
- Относно модела на Ротари клуба: В дистрикта 

следва активно да бъдат търсени възможности 
за създаване на нови клубове - както  традицион-
ните Ротари клуб и Ротаракт клуб, така и инова-
тивните: Сателитен клуб, Е-клуб, Паспорт клуб, 
Корпоративен клуб, Целеви клуб, Клуб на възпита-

ници (алумни).  За да разширяваме нашия обхват, 
Ротари клубовете следва да бъдат насърчавани 
да преценяват възможността да създават до-
пълнително Сателитен клуб и Ротаракт клуб. 
Младите хора все повече ще определят вида на 
клубовете ни.

- Относно членовете на Ротари клуба: членовете 
на клубовете следва да бъдат внимателно преце-
нявани: дали съответстват на изискванията на 
клуба и дали клубът отговаря на техните очаква-
ния. Няма възраст, на която да не можеш да ста-
неш ротарианец. Всички клубни членове следва да 
бъдат ангажирани и обгрижвани. Трябва да иска-
ме всеки нов ротарианец да остане ротарианец 
за цял живот. Трябва да искаме и повече жени в 
клубовете.

- Относно визия за развитието на Ротари клуба: 
Всяка година клубът трябва да организира среща, 
на която членовете да си задават стратегиче-
ския въпрос какъв клуб искаме да имаме след пет 
години и какви действия следва да предприемем 
за да постигнем желаната цел. Целесъобразно е да 
бъде избиран някой, който да ръководи усилията 
за постигане на такава цел. 
Убеждавам се, че за съжаление в това кратко изло-

жение е непостижимо да се докосна до някаква, поне 
минимално задоволителна, изчерпателност, свързана 
с богатите ми впечатления от събитието. 

Но ежегодната Международна асамблея на Ротари 
Интернешънъл ще продължава да ни вълнува със свое-
то витално, креативно присъствие в глобалния рота-
риански свят – следващата година за пръв път, вече на 
ново място – Орландо, Флорида, САЩ.

Илиян Николов,
Елект гуверньор

на РотаРи – сан диеГо, 2020
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Ротари клуб Стара Загора-Берое отпразнува 
третия си рожден ден в хотел Калиста, Ста-
розагорски минерални бани. Събитието ува-

жиха 180 гости, 33 Ротари клуба от цяла България, 
бизнесмени и представители на местната власт и 
бе благословено от старозагорският митрополит 
Киприан.

30 760 лева.
Това е подкрепата на гостите на рождения ден 

за проекта на РК Стара Загора-Берое - „Възстано-
вяване и обзавеждане на социално-милосърден цен-
тър „Свето Благовещение“, който има за цел грижа 
за социално слаби хора, семейства и деца от местна-
та общност в осигуряване на храна и подслон, про-
свещение и образованост, лечение и здравни грижи.

Лилия Михайлова,
Секретар  РК Стара Загора-Берое

Рк стаРа заГоРа-беРое 
с пРоект на РождениЯ си ден
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пРоектЪт
Фондация Ротари - РК Стара Загора-Берое 

 Възстановяване и обзавеждане 
на Социалномилосърден  център „Свето Благовещение“

CLUB PROJECT

Цел на проекта: Ремонт на сградата и обзавеж-
дане на Социалномилосърден  център „Свето Благо-
вещение“  подпомагайки усилията на Старозагорска 
Митрополия в грижите за социално слаби хора, се-
мейства и деца от местната общност в осигуря-
ването на храна и подслон, просвещение и образо-
ваност, лечение и здравни грижи, уроци по музика и 
пеене.

Двуетажната сграда принадлежаща на един от 
най-старите православни храмове „Свето Въведе-
ние Богородично“, откъдето цар Фердинанд на 5 ок-
томври 1912 година прочита манифеста за начало-
то на Балканската война е паметник на културата 
от местно значение.

На първия етаж  ще се проектират и обзаведат 
лекарски кабинет с чакалня, разливно с трапезария 
за хранене и санитарен възел. 

На втория етаж ще се проектират и обзаведат 
библиотека с читалня и конферентна зала за срещи 
и кабинет за подготовка по пеене, солфеж и репе-
тиции с музикални инструменти.

Преподаватели и студенти по медицина, педаго-
гика и социални дейности от Тракийския универси-
тет Стара Загора ще извършват медицински пре-
гледи с цел превенция на здравето и занимания с де-
ца за просвета, образование, солфеж, пеене и изпъл-
нения на музикални инструменти.

В проекта са ангажирани Старозагорска Мит-
рополия, Община Стара Загора, РК Стара Заго-
ра-Берое, Камарата на архитектите, Камарата на 
строителите, УАСГ София, Тракийски университет 
Стара Загора, държавни институции, НПО, фирми, 
граждани, църковни дейци  и  други. 

 Период за осъществяване на проекта
21.12.2019 - 31.05.2021 година

Клубове, участващи в проекта
РК Кавала Дистрикт 2481, Гърция – междунаро-

ден партньор, РК Одрин Мимар Синан, Дистрикт 
2480, Турция – международен партньор, РК Сент- 
Питерс-Леу, Дистрикт 2170, Белгия – международен 
партньор, РК София Витоша, Дистрикт 2482 Бъл-
гария, РК Шумен, Дистрикт 2482, България. 

Начин на финансиране на проекта
Смесено финансиране от Фондация Ротари, Ро-

тари клубовете, Дистриктни фондове на Ротари 
клубовете, Община Стара Загора, НПО и индиви-
дуални дарители. На първото  благотворително съ-
битие посветено на каузата на 08.02.2020 г. в ком-
плекс Калиста бяха събрани  31 000 лева.

Сума на проекта - 197 000 лева 
Тази година РК Стара Загора-Берое изпълни Дис-

т риктен грант DG1809: Оборудване на социална 
кухня към храм „Св. Паисий Хилендарски“, кв. Зора, 
гр. Стара Загора.

Убедени сме, че това е моделът за постигане на 
големи резултати в благородните ни каузи в бъде-
ще. Проектът е значим за региона, защото Центъ-
ра ще помогне на много хора в затруднение и деца в 
риск да преодолеят трудностите в ежедневието, 
да усъвършенстват своите умения и да получат 
шанс да се интегрират успешно в обществото. 

Това е поредния Проект на РК Стара Загора - Бе-
рое, след който се създават условия за нови парт-
ньорства. Проектът ще бъде в помощ  на УАСГ Со-
фия и Тракийския университет Стара Загора. Бла-
годарение на него студентите ще могат да прило-
жат своите знания и да практикуват в реални ус-
ловия.  
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изложба вЪв велико тЪРново
С изложба от пана пред Факултета по изобразително 

изкуство на Великотърновския университет  
РК Велико Търново отбеляза 115 години от 

създаването на световната хуманитарна 
организация Ротари Интернешънъл. 

Паната просле  дяват цялата  история на движе-
нието и постиженията на местните структури: 

клубовете на Ротари, Ротаракт и Интеракт.
Началото е положено на 23 февруари 1905 г.  

в Чикаго от младия адвокат Пол Харис,  
който заедно с трима свои приятели сформира 

първия Ротари клуб и полага основата на първата  
в света организация с идеална цел.

Впоследствие тя излиза от границите  
на своята страна, за да се превърне в международна 

организация, отдадена в служба на човечеството  
и мира, като прехвърля географските,  

религиозните, расовите, политическите, 
социалните и други бариери.

Мотото на Ротари „За безкористна служба“  
и правенето на добро по света 

се е превърнало в кауза на всички клубове.
Ротарианците в региона имат реализирани 
десетки проекти с изключително значение  

за развитието на общността в различни сфери.
Специално обръщение към ротарианците  
разпро-страни и Дистрикт гуверньорът  

на Дистрикт 2482 – България  Митко Минев, който 
е първият великотърновец, заел високия пост.

ЯнтраДнес
Снимки: Даниел Йорданов

  пРазнуваме 115 Години  РотаРи

два РотаРиански пРазника
В Деня на Ротари пловдивските ротарианци 

от РК  Пловдив-Интернешънъл  
отбелязаха своята двегодишнина.

С нескрито вълнение президентът на клуба Теодора 
Вълканска се обърна към присъстващите: „Честит 

Втори рожден ден, РК  Пловдив-Интернешънъл!  
За мен е чест да бъда Президент на този клуб! 

Благодаря на ПДГ Наско Начев, ПДГ Димитър 
Димитров, ДГ Елект Илиян Николов, на Ротари клуб 

Пловдив-Пълдин, Ротари клуб Пловдив-Филипопол 
и всички приятели, които уважиха нашия празник!“

Сп. „Ротари на Балканите“

115 паРЧета тоРта  
за 115 Години РотаРи

Ротари клуб София-Капитал отбеляза 115 години 
работа в полза на Ротари Интернешънъл 

на 23 февруари 2020 г. в зала „Камерна“ 
на Националния студентски дом в София. 

На обеден коктейл всеки гост  получи по едно 
парче от специалната торта от 115 парчета. 

Набраните от търга средства 
бяха дарени на НСД за кампанията 

за възстановяване на залите му.

Димитър Мандраджиев
ПП РК София-Капитал

ANNIVERSARY RI
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РотаРианците в Русе отбелЯзаха  
115 Години в служба на обществото

Ротарианците в Русе отбелязаха 115-годишнината на Ротари 
Интернешънъл. На 24 февруари традиционно те се събраха в 
ресторанта на хотел „Ана Палас“, където бяха връчени и годишните 
стипендии на изявени русенски ученици. Номинациите тази година 
бяха 6, а след заседание на специална комисия бяха одобрени трима. 
Критериите при избора бяха значимост на техните постижения, 
препоръка от учител или ръководител, както и общ успех 
между 4,50 – 5,50.
Одобрените са Ивелин Василев от ПГИУ „Елиас Канети“, Никола 
Желязков от СУ „Христо Ботев“ и Иван Андреев от СУЕЕ „Св. 
Константин-Кирил Философ“.
Ивелин Василев беше отличен за високите си постижения в спорта 
и културата. Никола Желязков спечели комисията с изявите си като 
солист на Русенската опера, а Иван Андреев – за постиженията си в 
спортната гимнастика, историята и изкуството.
Тържеството беше организирано от Ротари клуб Русе, но на него 
присъстваха и членовете на РК Русе-Дунав. 

Иво Братанов, 
Секретар на РК Русе

  пРазнуваме 115 Години  РотаРи
клубовете от зона 3 се 
сЪбРаха за ГодиШнината 
от Рождението на РотаРи
На 20 февруари в  гр. Дупница приятелите  
от Зона 3 честваха 115 години от създаването на 
Ротари Интернешънъл.  
Домакините от РК Дупница заедно с членове  
от РК Самоков разрязаха заедно торатата. 
На тържеството бяха разменени идеи и се взеха 
решения за участие в общи проекти в областта  
на образованието и здравеопазването. 
Добрият пример на проекта на РК Дипница  
за безопасност на движението намери отклик и 
при възможността да бъде мултиплициран  
на територията на РК Самоков и РК Дупница.

Людмила Бързанова,
АДГ – Зона 3
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ЧетвЪРт век 
в служба на обществото

На 29 февруари 2020 г. РК Габрово чества своя първи четвърт век. Колкото и малка четвъртина, тол-
кова изпълнена с емоции, многобройни реализирани цели, отговорности и положителни резултати. 
Кратка хронология:

v	Идеята е на неколцина габровци, основоположник е Колю Дамянов;
v	Регистриран като сдружение с нестопанска цел с Решение 

1141/22.06.1993 г. на Габровски окръжен съд;
v	Чартиран на 25 март 1995 г. със спонсор Ротари клуб Пловдив;
v		Първи президент – проф. Тотю Пантев;
v		Първите членове на клуба са: проф. Тотю Пантев, Иван Шум-

ков, Стефан Тодоров, Косьо Гаджев, Стефан Стефанов, Манол 
Цоков, Петко Гатев, Стефан Арменски, Начо Начев, д-р Тодор 
Шандурков, Петко Мехочев, Божидар Стойков, Христо Ан-
дрейчев, Милчо Бончев, Ганчо Пройнов и Иван Станев.

За патрон и символ на клуба е избран Васил Априлов – народен 
будител, щедър дарител и основоположник на новобългарското об-
разование.

За тоя четвърт век дейността на клуба е по габровски актив-
на. Дарени са парични средства на ученици и студенти за тяхно-
то обучение и развитие като специалисти. Заделяни са средства 
за ваксини и лечения на деца. Изплащани са стипендии на изявени и 
талантливи габровски ученици и студенти. Финансово са обезпеча-
вани участия на деца в републикански и международни състезания. В 
продължение на няколко години е осигуряван топъл обяд на ученици, 
издържани са социално слаби деца, давана е хуманитарна помощ за 
Гърция. За МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ е доставена апаратура за над 
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1 400 000 лв. Също там е изграден  параклис „Свети 
Пантелеймон“. Първото в Габрово архитектурно 
осветление на храм „Успение на Пресвета Богоро-
дица“, засаждане на дръвчета, възстановяване на 
чешми и многобройни други.

Историята обаче не свършва до тук. Да не про-
пуснем инициативите от последните години:
v	Скрининг на гръбначните изкривявания в две 

училища за децата от първи до четвърти 
клас

v	Възстановен е и творчески активен в местен 
и национален план Хор на габровските момче-
та;

v	Участие в партньорски инициативи, предим-
но свързани с превенция на детските заболя-
вания и ремонт на отделения в областната 
болница;

v	Последната благородна инициатива бе фи-
нансово осигурена със средства, събрани на 
традиционния маскен бал – доставка на моби-
лен ехографски апарат за отделението „Уро-
логия“ към МБАЛ „Д-р Тота Венкова“. На бала 
бе дарен и електрокардиограф за отделение 
„Ортопедия“ към същата болница от член на 
клуба.

v	И най-вече създаденият ансамбъл от нацио-
нални флагове на страните, чиито синове са 
участвали в боевете на Шипка по време на 
Освободителната война 1877-1878 г. Всяка 
година Ротари клуб Габрово е съорганизатор 
на националните тържества на  връх Шипка, 
които се провеждат под патронажа на прези-
дента на Република България.

Но историята не свършва дотук. Тя продължава 
да бъде писана с думите: Приятелю, четвърт век 
не стига, хайде да направим.

Благодарим от все сърце на всички уважили съби-
тието и  нашия празник: на приятели ротарианци 
от РК Велико Търново, РК Севлиево, РК Стара Заго-
ра, РК Нова Загора, РК Русе, РК Свищов, РК Плевен, 
РК Пловдив-Пълдин; на кмета и заместник-кмета на 
Габрово, на Областния управител; на приятели от 
града и страната.

Благодарност и на ония, които не успяха да дой-
дат, но подпомогнаха финансово инициативата ни.

Благодарим от все сърце и на всички, които 
участваха в организацията на празника!

За да завършим с рефрена от нашия химн:
Габрово е град велик, 
Ротари го прави шик.

Пламен Иларионов, ПП РК Габрово
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На 27 февруари 2020 се състоя церемони-
ята по тържественото чартиране на 
Интеракт клуб Раднево. 

В клуба членуват 25 средношколци на въз-
раст 12 до18 години от СУ „Гео Милев“ и II ОУ 
„Св. Паисий Хилендарски“.

Гости на церемонията бяха: ДГ Митко Ми-
нев, Бояна Банкова – Председател Комитет за 
младите поколения, Христо Трънчев – Подко-
митет за младите поколения, общественици, 
ръководители на училища и гости от града.

Дистрикт гуверньорът поздрави новите 
интерактори и връчи чартърния лист на пре-
зидента на клуба Мария Атанасова. 

Ротарианците от РК Раднево подариха 
значки на всички членове.

През декември 2019 г. младите приятели от 
клуба стартираха  първия свой проект „Наби-
ране на средства за закупуване на сушилня за 
Хоспис към МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков“ – 
Раднево още преди да получат чартърната си 
грамота. 

На 29 януари 2020 година проектът беше 
успешно финализиран и Интеракт клуб и Ро-
тари клуб Раднево връчиха ДАРЕНИЕТО – су-
шилня за Хосписа.

младо, кРеативно и амбициозно  
попЪлнение в Раднево

Първото добро дело на нашия 
Интеракт клуб е вече факт. Има-
ме вече млада, амбициозна и  креа-
тивна смяна.

Продължавайте напред и реа-
лизирайте своите идеи, мили де-
ца.

Марин Димов,
Паст президент на РК Раднево
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Изключително сме горди, че точно в  Деня на 
родилната помощ – 21 януари 2020 г., Ротари 
клуб Петрич представи своя най-голям про-

ект съвместно с Фондация Ротари към Ротари Ин-
тернешънъл и Община Петрич –„В Петрич се ражда 
живот“!

Проектът е закупуване и дарение на медицинско 
оборудване, апаратура и техника за акушеро-гинеко-
логичното отделение на МБАЛ „Югозападна болни-
ца“ ООД. Същото е предназначено да служи за подо-
бряване условията и качеството на медицинското 
обслужване и лечение за бременни жени, родилки и 
деца на територията на Община Петрич. Проек-
тът на Ротари клуб Петрич и Фондация Ротари е 
на стойност 75 273 щатски долара.

Преди година проектът бе иницииран от Ротари 
клуб Петрич и подкрепен от Община Петрич. Под-
крепа получихме  и от Ротари клубове от Европа, 
Америка и Русия. Основен партньор по проекта ни 
е Ротари клуб Ярмуут, САЩ. Изключително ценен 
принос за закупуване на тази жизненоважна апара-
тура има и Община Петрич, които дариха сумата от 
11 700 щатски долара. Или стойността на цялото 
дарение, което МБАЛ „Югозападна болница“ получи в 
Деня на родилната помощ е в размер на 86 973 щат-
ски долара.

Закупената апаратура и техника е от най-висок 
клас, съизмерима със световните стандарти е ста-
новището на специалистите.

На официалната церемония по представянето на 
проекта, наши гости бяха: кметът на община Пе-
трич – Димитър Бръчков, ПДГ Нина Митева, ДГН 
Борислав Къдреков, Виолина Костова, председател 
на  Комитета за дистриктни и глобални грантове, 
ротарианци, лекари и акушери и много други гости 
от Община Петрич.

Скъп гост на събитието бе Дейвид Кичън - пред-
ставител на основния ни партньор Ротари клуб Яр-
муут, САЩ. 

Пожеланието на всички бе да се раждат много бе-
бета Родилно отделение - Петрич на МБАЛ “Югоза-
падна болница “ООД.

Финализирането на проекта, в подкрепа на кой-
то се включиха Ротари клубове от толкова много 
страни, затвърди убеждението ни, че солидарност-
та е най-необходимият ресурс във всяка една борба. 
Ето защо девизът ни в едногодишната ни работа бе 
именно Glorify solidarity!

Величка Подолинска,
Президент на РК Петрич

в петРиЧ се Ражда живот
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пЪРви пЪтуващ семинаР на Релси

На 1 февруари, по повод Месеца на професионалната служба в Ротари - януари, бе проведен първият у 
нас пътуващ семинар на релси, организиран от Комитета за професионално развитие на Ротаракт в 
Дистрикт 2482 - България.

Началната точка на пътуващия семинар бе Централна железопътна гара Пловдив с посока - Железопътна 
гара Стара Загора, където участниците се насладиха на вкусен обяд в Града на липите. По време на няколко-
часовото пътешествие 45-имата участници бяха настанени в самостоятелен нов вагон, в който успяха да 
се срещнат и научат нови неща от четиримата лектори, приели предизвикателството да водят семинар 
в движещ се влак.

Лектори и теми:
ПДГ доц. д-р Емил Коцев - Преподавател в Русен-

ски университет, работи в частния сектор като 
консултант по Управление на човешки ресурси и ор-
ганизационно проектиране. Гуверньор на Дистрикт 
2482 (България) за 2017-18 година. Емил говори за лич-
ностното и професионалното развитие, ключови 
компетентности и умения за успех, като постави 
основите за нашия семинар.
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Александра Мирчева - Съосновател на Зона 21 - 
пространство за развитие на умения на 21 век и обу-
чителен хъб. Тя е и Project Manager в „Образование 
България 2030“ - организация, обединяваща усилията 
на отговорни бизнес компании, експертни граждан-
ски организации и институции за качествено об-
разование в България. През 2016-2017 г. е български 
младежки делегат към ООН, а през 2017 г. и замест-
ник-председател на Националния младежки форум. 
Алекс ни разказа какви умения ще ни помогнат да 
привлечем съмишленици към нашите каузи.

Вяра Стоянова - Managing Director на JFK Бълга-
рия, управлява цялата компания с персонал от 750 
души и паралелно заема регионална позиция в JFK Гру-
пата - Регионален директор човешки ресурси, като 
ръководи HR услугите в Източна Европа, Латинска 
Америка и Близкия изток, Турция и Африка, разпре-
делени в над 20 държави. Вяра е ротарианец, член на 
Ротари клуб София-Триадица от юни 2019 г. Чрез те-
мата си „Започнете днес, Изградете вашето утре!“ 
тя сподели с нас кои са стъпките и действията, 
които ще ни изведат по-близо до успеха в нашата 
професия.

Николета Митева - Marketing Expert. Наскоро тя 
получи награда от конкурса Digital Stars в катего-
рия Digital PR и Influence Маркетинг, с международна 
кампания за проект на Ротаракт. Сертифицирана е 
като международен кариерен консултант към GCDF. 
В свободното си време фасилитира групи чрез ме-
тода на “Фамилните констелации”. Чрез темата 
си Digital Personal Branding тя насочи вниманието на 
младите хора към дигиталното пространство - как 
да използват пълния му потенциал.

Васил Демирев, ДРР



Какво прави вашият клуб? 
Всеки път ние показваме:
• НОВИ МОДЕЛИ НА ЧЛЕНСТВО 

• НАЧИН НА УЧАСТИЕ НА ОБЩНОСТТА 

• ИДЕИ ЗА ПРОЕКТИ 

• НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

Споделете страхотните нови 
идеи на вашия клуб. 

Изпратете ни имейл на адрес: 
abn@rotary.bg

Преоткрийте нашето колело!


