
Бр. 6, май-юни 2020 г., № 217

НА БАЛКАНИТЕ  НА БАЛКАНУ  НА БАЛКАНОТ
БЪЛГАРИЯ    СРБИЈА    ЦРНА ГОРА    МАКЕДОНИJA



2

РОТАРИ НА БАЛКАНИТЕ
Регионално списание 

на Ротари Интернешънъл

ISSN 1310-750X

Издател: Агенция „Бизнес Н”

ИЗЛИЗА НА ДВА МЕСЕЦА

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
Митко Минев, ДГ

Веселин Димитров, ПДГ

Валентин Стоянов, ПДГ

Нина Митева, ПДГ

Илиян Николов, ДГЕ

Велимир Балтезаревић, Србиjа

Димитрина Вакрилова, отг. редактор

Цвятко Кадийски, Ротари историк

Наско Начев, ПДГ, издател

Отговорен секретар: Антон Начев

Предпечат: Любена Райчева

Address: 

ROTARY IN THE BALKANS

1, Gladston Str., 

Plovdiv 4000, Bulgaria

Tel. /Fax + 359 32/628 770

Mob. +359 887 594 356

E-mail: spisanie@rotary.bg

www.rotary.bg

PUBLISHER‘S LINES

Уважаеми приятели, 

„Светът непрекъснато се променя и ние трябва 
да сме готови да се променяме с него. Историята 
на Ротари ще се пише отново и отново.” 

Това са думи на създателя на нашата организация 
Пол Харис, казани през 1947 година, но виждате 
ли колко актуално звучат днес?

Когато пиша тези редове, светът е обхванат от 
пандемията COVID-19. Социалните мрежи „прели-
ват“ от милионите послания на хората, подложе-
ни на необичайната социална аномалия. Разказите 

са вълнуващи, трагични, героични и поучителни, но в крайна сметка те 
ще бъдат обобщени от хората на перото и запечатани в официалните 
хроники на професионалните медии. Затова все още Ротари Интернешъ-
нъл смята Официалното списание The Rotaryan и Световната ротарианска 
преса за основни източници на информацията и за нейното съхранение. 

Още на първите страници след обръщението на президента Малоуни ще 
прочетете как синхронът в мисленето и действията може да даде една 
световна картина на действията на ротарианците. Идеята на главния 
редактор на английското списание Дейвид Кинг да представи само на две 
страници „добрите практики” в борбата с коронавируса е впечатляваща. 

Реално този брой до голяма степен е посветен на революционните про-
мени в статута на Ротаракт клубовете в Ротари. Смятаме (и силно се 
надяваме на подкрепа от ръководството) да предложим на нашите млади 
приятели абонамент за „Ротари на Балканите“. Имаме идея за специално 
приложение в списанието, където техният редактор ще ни запознава с 
дръзновените им дела. Това е поколението Z, което е най-активно в соци-
алните мрежи, но ние сме техните приятели, които трябва да отворим 
вратите и да им дадем възможност да поемат поста, да създадат и про-
дължат историята ни. 

Сега е много важно да запазим и променим и нашето списание във време, 
когато ценностите и приоритетите се променят толкова динамично. 
Зная, че „Ротари на Балканите“ има много поддръжници в България и ако 
все още след толкова години продължавам да служа, правя го заради вас, 
приятели, които заслужавате тези усилия!

Ваш в Ротари, 
Наско Начев
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 BETWEEN FRIENDS

Марк Малоуни

Президент,  
ротари интернешънъл

Драги приятели ротарианци и членове на семейството на Ротари,

Моят път с Ротари започна преди 40 години, когато се присъединих към Ротари клуб 
Декатур, Алабама, на 25-годишна възраст и донесе на мен и на моето семейство много 
незабравими моменти. Но нищо не можеше да ме подготви за връзката със света като 
президент на Ротари Интернешънъл. Моето лично Ротари пътуване се превърна в 
споделено Ротари пътуване с всеки от вас.
Всички невероятни хора, които с Гей срещнахме тази година - ротарианци, ротарактори 
и разширеното семейство на Ротари, ще ни бъдат вдъхновение до края на живота. 
Посетихме клубове и видяхме  проекти от Уругвай до Украйна, от Нигерия до Нова 
Зеландия и отвъд. Ние бяхме привилегировани да прекосим земното кълбо два пъти 
и да се движим напред-назад между Северното и Южното полукълбо. Всяка страна и 
всяка спирка притежаваха своята Ротари магия. Докато бяхме в Зимбабве през март, 
участвахме в мисия на медицински екип за професионално обучение с ротарианци от 
Индия, осигуряваща здраве, надежда и самия живот на хилядите, дошли за лечение. 
Усетихме и енергията на повече от 300 млади хора на младежкия симпозиум на Ротари 
в Хараре. Каква тръпка беше това!
Тази година Ротари стартира нашия нов План за действие и се надявам всеки клуб 
да го използва. Заредих се с много енергия от усилията да обхвана приоритетите, 
които си поставих за тази ротарианска година: ангажиране на семействата, 
предоставяне на възможности за лидерство за всички възрасти, празнуване на нашата 
история с Организацията на обединените нации през 75-ата й година и най-важното 
- разрастването на Ротари.
С разпространението на COVID-19 се озовахме в трансформиран свят. Принудени сме да 
се свързваме по начини, които никога не сме си представяли, тествайки способността 
да се адаптираме. Взехме трудни решения, включително да отменяме срещи на клубове, 
дистриктни конференции, президентски конференции и за съжаление, Международната 
конвенция на Ротари 2020 в Хонолулу. Заедно всички поставяме на първо място 
общественото здраве и благополучие, въпреки отмяната на срещи, събития и опит, 
планирани от години.
Докато с нетърпение очаквахме Ротари конвенцията в Хонолулу, опознахме духа на 
алоха. Нашите ротариански приятели на Хаваите показаха, че „алоха“ означава взаимно 
уважение и обич. Той разширява топлината и грижата, без да очаква нищо в замяна. 
Духът на алоха е приложим навсякъде по света, в който живеем. Като ротарианци, 
ротарактори и членове на семейството на Ротари, ние сме свързани и както ми 
беше обяснено за алоха: Връзката ни един с друг се основава на взаимно уважение към 
нашите различия, както и на признателността ни за това, което е общо между нас. 
Общността е сборът от индивиди - индивиди, които са загрижени един за друг, които 
се грижат, споделят и поемат отговорност.
Докато наблюдавах действията на членовете на Ротари общността с грижа за 
човечеството на фона на пандемията от коронавирус, видях алоха на Ротари. Ние 
наистина сме хора на действието. Всеки ден, но особено по време на тази пандемия, 
Ротари общността демонстрира своя дух на алоха. Това е дар, който трябва да 
споделим, и всеки от нас е приносител на този дар на Ротари. С Гей сме изумени, 
вдъхновени и смирени от всички вас в семейството на Ротари.
Всъщност бих казал, че последната част от нашата споделена Ротари година беше 
трансформационна. Намерихме нови начини да 
подобрим живота на другите, нови начини да вървим 
напред заедно. И заедно ще продължим да разрастваме 
Ротари, за да можем да увеличим даровете на Ротари 
за нашите местни и глобални общности.
С Гей винаги ще помним и ценим годината с вас, нашето 
споделено пътуване, тъй като Ротари свързва света!
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Ротари клубове от цял свят се озоваха в сърце-
то на своите общности по време на пандемията 
COVID-19.

Никога лозунгът на президента Марк Малони „Ро-
тари свързва света“ не е бил по-верен, отколкото 
през последните месеци.

Ротарианците са на първа линия с ежедневните 
си работни места, доставящи жизненоважни услу-
ги и спасявайки живот. Но Ротари клубовете  игра-
ят и огромна роля, неуморно работят за подкрепа 
на уязвимите.

В Германия Карл-Лудвиг Дорвалд (RC Worpswede) 
се разочарова от липсата на маски и защитно об-
лекло за медицинския персонал. Живял в Китай поч-
ти 20 години, той бил свидетел на избухването на 
епидемията от SARS в Пекин.

Така Карл-Лудвиг се свързва с приятели в Китай и 
успява да се сдобие с толкова необходимите маски. 
Приятелите ротарианци помагат с организацията 
в разпределението на маските в големи болници в 
Мюнхен, Бремен, Олденбург и Бремервьорде.

Втора доставка трябва да пристигне след Ве-
ликден. Ротарианци от Германия, Австрия и Швей-
цария се свързват с Карл-Лудвиг, за да помогнат.

„Ние виждаме какво е необходимо в кризата. 
Трябва да се намесим там, където можем да помог-
нем с нашите контакти, знанията и енергията си“, 
каза Карл-Лудвиг.

На друго място в Германия ротарианците участ-
ват в схема, наречена Care4Bayreuth, която помага 
при доставките на храна на бедните хора в бавар-
ски град.

Ротаракт клубовете помагат при пазаруване на 
храна за тези, които не могат да напуснат домове-
те си, както и за медицински персонал.

Подобна история има във Франция, където Ро-
тари клубовете в Булон-Биланкур, Буш де л’Аргенс-
Фрежус и Мартиг Етанг де Бер подкрепят лека-
ри, медицински сестри, пожарникари, както и те-
зи, в спешната медицинската помощ. Те организи-
рат подготвянето на храна от готвачи ротариан-
ци ги доставят с коли под наем, за да помогнат на 
служителите да работят, когато няма обществен 
транспорт.

Клубовете Верие ле Бюзон и Оуберженвил се фо-
кусират върху събирането на храни, както и орга-
низирането на кръводаряване. Клубовете Ним, Гре-
нобъл, Анеси, Версай и Монпелие доставят защит-
ни шлемове и респиратори.

В Португалия ротарианците гарантират, че 
болниците разполагат с необходимото оборудване 
за лечение на пациенти. Те доставят лични пред-
пазни средства за медици, както и ботуши, маски и 
респиратори.

Подобна е историята и в Турция, където и три-
те дистрикта след разговори с болничните адми-
нистратори набират средства за доставка на ме-
дицинско оборудване.

Благодарение на решението на Фондация Рота-
ри да разреши на дистриктите да кандидатстват 
за максимум 25 000 долара безвъзмездна помощ при 
бедствия, без изискването 30% чуждо финансиране 
за глобални безвъзмездни средства, дистриктите 
са намерили начини да доставят част от по-скъпо-
то оборудване, като например респиратори и СТ 
скенери.

Дистрикт 2420 работи по проект за 210 000 
долара за предоставяне на СТ скенери, Дистрикт 
2430 получава финансиране за снабдяване на една 
болница с респиратор и търси да набави още. Дис-
трикт 2440 се надява да успее да финансира осигу-
ряването на  10 болнични респиратора.

В Италия, една от най-засегнатите страни, клу-
бовете в Дистрикт 2080 събират средства за за-
купуване на респиратори и защитни съоръжения за 
пренатоварените болници. Те са събрали над 21 000 
долара за защитни маски.

Клубовете в Дистрикт 2041 събраха средства 
онлайн за закупуване на защитна екипировка за 

ROTARY И COVID-19
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здравни работници, които се грижат за пациенти 
в болница с 400 легла в панаирната база в Милано.

В Испания, другата страна, силно засегната от 
COVID-19, се води колективна борба с помощта на 
проект, стартиран под лозунга „Ние реагираме 
срещу усамотението“. Ротарианците предоста-
вят телефонна помощ за самотноживеещи хора, 
предлагайки съвети, напътствия и приятелски глас 
в другия край на линията.

Мадридският Ротари клуб Серано, Дистрикт 
2201, ръководи проект за осигуряване на болнично 
оборудване по глобален грант за 21 194 евро (23 000 
долара), подкрепени от Ротари клубове от Мила-
но Арко дела Пейс (Италия) и Потсдам (Германия), 
както и от ротарианци в Арука (Португалия) и То-
кио-Чуо (Япония).

Проектът цели да предостави на болниците 
„Инфанта Леонор“ и „Пуерта де Йеро и Рамон и Ка-
джал“ в Мадрид ключово медицинско оборудване, 
включително хирургически маски, маски за лице, за-
щитни обувки и дезинфекциращ лосион.

В Барселона подобен проект за финансиране на 
медицинско оборудване е започнат от Ротари клу-
бовете Тарагона, Реус и Жирона.

Ротари клубовете в Гранолерс и Вик-Осона работят 

съвместно по дигитален проект за снабдяване с ком-
пютри за млади хора, за да могат да учат от вкъщи.

В Джандая до Сул, Бразилия, ротарианците ра-
ботят в партньорство с местен университет за 
производство на дезинфекциращи средства за на-
селението.

Ротари клуб Итапейара Доесте събира проду-
кти за почистване и лична хигиена от супермарке-
ти, които по-късно дарява на нуждаещите се.

В Дженерал Камара ротарианците събират един 
тон храна, която е разпределена сред 80 бедни се-
мейства.

Бразилските клубове също осигуриха оборудва-
не за безопасност на болници и здравни работни-
ци. Членовете на Ротари клуб Роландия-Кавиуна са-
ми си направиха маските за лице.

В Хонконг Ротари клубовете събират средства 
и медицински материали и посещават обществе-
но жилище, за да раздадат маски и дезинфекцира-
щи средства.

Ротари клубовете в Шри Ланка инсталират 
термометри в баните на летището и изготвят 
информационни плакати за училищата в цялата 
страна за повишаване на осведомеността относ-
но COVID-19. А в Пакистан Ротари клуб Карачи Да-
рахшан в Синд раздава хиляди маски на хората в Ка-
рачи.

Корейските клубове в Дистрикт 3700 са даря-
ват 155 000 долара на Червения кръст. Ротари клу-
бовете в нигерийската държава Аква Ибом прове-
доха кампания в училищата за повишаване на осве-
домеността относно заплахата от вируса.

В Англия Ротари клуб Мейдънхед Бридж сформи-
ра екип от доброволци, които изпълняват поръчки 
за уязвимите слоеве от населението, включително 
пазаруване, събиране на лекарства, изпращане на 
писма, дори разходки на кучета.

А малко извън Лондон, на Ротари клуб Уеър отне 
само 12 дни, за да създаде Обществен Ротари кор-
пус Брикет Ууд с 23 доброволци, помагащи на со-
циалнослабите с болничен транспорт, доставка 
на храна, пощенски доставки и закупуване на лекар-
ства с рецепти от местна аптека.

В графство Килдеър, Ирландия, Ротари Нюбридж 
създава доброволческа група, която да доставя ле-
карства с рецепта на възрастни хора.

В Уелс Ротари клуб Източен Кардиф финализи-
ра проект за подпомагане на общности, засегнати 
от пролетното наводнение, и се впусна в борбата 
с пандемията. Веднъж  месечно, през „Пудинг сря-
да“, клубът дарява храна и финансови средства на 
местната хранителна банка.

Автор: Дейвид Кинг-RIBI

ROTARY И COVID-19
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Продължаващата 
еволюция 

на Ротаракт 
предопределя 
мястото му 

в рамките 
на Ротари. 

„Това е нова ера“, 
казва 

ентусиазиран 
ротарактор
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В полунощ на 30 юни стотици ротарактори ще влязат в нова-
та Ротари година заедно. Те ще отбележат  и продължаващата 
еволюция на Ротаракт, включително разширяването на член-
ството в Ротари, за да включи клубовете на Ротаракт

Тържеството на обратното отброяване е насрочено за по-
следната вечер на Interota 2020, тригодишната конвенция на Ро-
таракт, която ще се проведе в Хонконг следващия месец.

„Това е наистина вълнуващо“, казва Игнасио Гонсалес, член на Ро-
таракт клуб в Ориенте де Талка в Чили. Доскоро ротаракторите 
са били просто участници в програма на Ротари. „Сега - казва Гон-
салес, който служи в оперативната група Elevate Rotaract, - ние сме 
част от Ротари. Това е нова ера за Ротаракт“.

Ротари президентът Марк Малоуни и елект президентът Хол-
гер Кнаак, ще бъдат на Интерота тази година. Това е първият 
път, когато церемония по смяна на президента ще се проведе на 
събитие на Ротаракт.

Повишеният статус на Ротаракт в организацията беше одо-
брен от Съвета по законодателството на Ротари през 2019 г. ка-
то част от непрекъснатите усилия да се направи Ротари по-при-
влекателен и приветлив за младите професионалисти. „Непрекъс-
нато казваме на ротарианците да намерят начин да привлечем 
младите хора, когато ние вече ги имаме и сякаш ги забравяме“, 
казва президентът на Ротари 2018–2019 г. Бари Расин. Именно Ра-
син предложи официално да се разшири дефиницията на ротари-
анското членство, за да се включат както Ротари, така и Рота-
ракт.

След като Съветът одобри ревизирането на Конституцията 
и подзаконовите актове на РИ за включване на Ротаракт като 
вид на членство, беше сформирана Експертна група Ротаракт - 
съставена както от ротарактори, така и от ротарианци, и за-
почна да проучва членовете, за да излезе с препоръки за политика-
та на прехода. „Ние чуваме ротаракторите по целия свят“, каз-
ва Дейвид Д. Стовал, касиер на РИ и председател на работната 
група.

По препоръка на работната група през октомври Съветът на 
директорите на РИ одобри няколко промени в Ротаракт - най-за-
бележителната е премахването на горната възрастова граница 
на Ротаракт. От 1 юли от членовете на Ротаракт вече няма да 
се изисква да напускат клуба си, когато навършат 31 години. Клу-
бовете все още ще могат да определят собствената си възрас-
това граница, ако желаят.

Елизе Лин, член на Ротаракт клуб Тайпе Тин Харбър в Тайван, 
която също е в работната група, казва, че възрастовата граница 
е била пречка за членовете на Ротаракт, които искали да оста-
нат ангажирани с Ротари, но или не се чувствали готови за тра-
диционен Ротари клуб, или намирали разходите да се присъеди-
нят за твърде големи. „След като тези членове напуснат, е мно-
го трудно да ги върнете в семейството на Ротари“, отбелязва 
Лин. Въпреки че някои възпитаници на Ротаракт продължават да 
участват в събитията на Ротаракт, тя казва, че те често не се 

Интерота 2020 ще се  
проведе от 27 юни до 1 юли  

в Хонконг. 
Интерота е събитие  

за Ротаракт веднъж на три години, 
организирано от членове на Ротаракт 

с подкрепата 
на Ротари Интернешънъл, 

което включва работни срещи,  
дискусии и лектори, 

както и културни дейности.  
Научете повече на 

interota2020.org

Ротари програмите 
включват: 

Interact,
Rotary Youth Exchange
Rotary Youth Leadership 

Awards 
New Generations 
Service Exchange 
Rotary Peace Fellowships 
Rotary Community Corps

Ротари програмите включват:

Interact

Rotary Youth Exchange

Rotary Youth Leadership Awards

New Generations Service Exchange

Rotary Peace Fellowships 

Rotary Community Corps
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В полунощ на 30 юни стотици ротарактори ще влязат в нова-
та Ротари година заедно. Те ще отбележат  и продължаващата 
еволюция на Ротаракт, включително разширяването на член-
ството в Ротари, за да включи клубовете на Ротаракт

чувстват като истинска част от организацията. С промяната на 
правилата тя прогнозира, че някои доскорошни членове ще се вър-
нат обратно към Ротаракт.

Други промени: Новите клубове на Ротаракт няма да трябва 
да разчитат на Ротари клуб, който да ги спонсорира; те вече 
могат да спонсорират себе си или да изберат друг Ротаракт клуб 
за свой спонсор. Ротаракторите вече отговарят на условията 
и се насърчават да служат заедно с ротарианците в областни-
те комитети и комитетите на РИ. „Elevate Rotaract наистина 
е призив за по-тясно партньорство между Ротари и Ротаракт“, 
обяснява Климент Чиназа Оууалам, член на Ротаракт клуб Апо, Ни-
герия, който служи в работната група.

Ротаракт клубовете също ще получат по-голяма подкрепа 
от Ротари Интернешънъл, включително достъп до админи-
стративните инструменти на My Rotary и възможност да се 
абонират за цифровото издание на списанието The Rotarian. С 
преминаването от Ротари програма към членство попечители-
те на Ротари Фондацията планират да обсъдят дали Ротаракт 
клубовете трябва да имат право да кандидатстват за безвъз-
мездни средства на Фондацията.

Едно от нещата, които ротаракторите търсят, казва Роналд 
С. Кавадва, член на Ротари клуба в Касангати, Уганда, е повече въз-
можности за професионално развитие. За да се отговори на това 
търсене, за членове на Ротаракт ще бъде достъпна и програма за 
обучение на лидери Rotary is rolling out with Toastmasters. „На 30 годи-
ни започвате професионалната си кариера, казва Кавадва, който е в 
групата. Ако Ротаракт предоставя по-добър пакет от гледна точ-
ка на професионално развитие, това добавя стойност.“

През 2022 г. ще бъдат въведени годишни такси от 5 долара 
на човек за базирани в университет Ротаракт клубове и 8 до-
лара за клубове в общността, за да се покрият разходите за до-
пълнителната подкрепа за клубовете Ротаракт. РИ ще работи за 
разработване и насърчаване на алтернативни източници на фи-
нансиране, за да помогне на ротаракторите да плащат вноски, 
включително възможности за набиране на средства.

Кавадва казва, че изменението на общественото възприема-
не на Ротари е особено важно за привличането на повече млади 
хора в региона му. „На африканския континент по-голямата част 
от населението е под 30-годишна възраст“, казва той. „Ако Рота-
ри беше останал такъв, какъвто беше, скоро щеше да стане без 
значение.“

Възможността на членовете на Ротаракт да останат в клубо-
вете си по-дълго, им дава повече време да се запознаят с Ротари, 
добавя Кавадва. „Надяваме се, че тези промени ще доведат до по-
силни ротарианци, членове, които служат по-дълго и са придоби-
ли повече опит и наставничество, докато са в Ротаракт.“

Ротаракт клубовете  
ще могат да се възползват  

от продукти и услуги  
като новите ресурси  

за развитие на лидерството 
от Toastmasters International, 

актуализирани онлайн  
инструменти за определяне  

на цели и подобрен опит  
в онлайн администрацията  

на клуба.

Ротари има нов съюз  
с Toastmasters International,  

а онлайн центърът за обучение 
на Ротари ще бъде домакин на 
учебна програма, създадена от 

Toastmasters, която  
ще помогне на членовете да 
подобрят своите лидерски и 

комуникационни умения.  
За да научите повече,  

посетете  
rotary.org/toastmasters.

За да се абонирате  
за електронното издание, 

отидете на  
my.rotary.org/en/node/18361
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Често задавани въпроси
Как бяха решени промените в Ротаракт?
В продължение на няколко години членовете на борда на РИ, по-

печителите на фондацията Ротари и комисиите на Ротари, за-
едно с ротарианци и ротарактори по целия свят обсъждаха как 
да припознаят клубовете на Ротаракт като партньори на Рота-
ри клубовете в служба. Ротаракторите предложиха своите идеи 
на Управителния съвет чрез Комитета по Ротаракт на РИ, на го-
дишната среща на Ротаракт и чрез онлайн проучвания и фокус 
групи.

Повече от всичко, ротаракторите заявиха, че искат повече 
гъвкавост, повече продукти и услуги и повече признание от Ро-
тари за работата, която вършат. След като Съветът за законо-
дателство на 2019 г. гласува за признаване на клубовете на Рота-
ракт като вид членство, президентът на РИ 2019-20 Марк Даниел 
Малони създаде специалната работна група Elevate Rotaract, за да 
обсъди как да актуализира политиките на Ротаракт и да създаде 
приобщаващ, иновативен и гъвкав модел за членство.

Това означава ли, че Ротаракторите автоматично стават 
ротарианци?

Не. Членовете на Ротари клубовете са ротарианци, а членове-
те на Ротаракт клубовете остават Ротарактори. Този акт няма 
да промени отделната идентичност на ротаракторите.

Трябва ли Ротаракт клубовете да плащат членски внос на 
РИ сега?

Съветът се съгласи, че клубовете на Ротаракт трябва да запо-
чнат да плащат такса за всеки член от 2022 г. и търси начини да 
компенсира разходите за членовете чрез набиране на средства и 
работа със спонсориращи Ротари клубове. Годишните разходи ще 
бъдат 5 долара на човек за клубове, базирани в университет, и 8 
долара за клубове в общността.

Ще могат ли ротаракторите да използват средствата на 
Фондация Ротари за своите проекти?

В момента само Ротари клубове могат да кандидатстват за 
глобални и областни безвъзмездни средства от Фондацията. По-
печителите на фондацията определят кой може да кандидат-
ства за глобални безвъзмездни средства и ще преразгледат вся-
ко предложение за разрешаване на клубовете на Ротаракт на дос-
тъп до средствата на Фондацията. Попечителите насърчават 
Ротаракт клубовете да работят с Ротари клубове по проекти 
за безвъзмездни помощи. Ротаракт клубовете също могат да по-
лучат финансиране от областни субсидии чрез Ротари клуб. Как-
то винаги, Ротарактори могат да кандидатстват за стипендии 
и Ротари мирни стипендии чрез Фондацията.

Какви са промените  
в Ротаракт?

1
Ротаракт вече  

е вид членство в Ротари.

2
Ротаракт клубовете 

ще могат да спонсорират други 
Ротаракт клубове 

или да се чартират без спонсор.

3 
Ротаракт ще бъде отворен 

за всички млади хора  
на възраст 18 и повече  

години. Вече няма да има 
горна възрастова граница 

от 30 години.

Попечителите  
насърчават

Ротаракт клубовете
да работят с Ротари
клубовете по проекти

за безвъзмездни помощи.
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Често задавани въпроси
Защо беше премахната горната възрастова граница за член-

ството в Ротаракт?
Ротаракт клубовете все още са предназначени за по-млади про-

фесионалисти, но екипът на Elevate Rotaract и бордът на РИ реши-
ха, че е важно да се даде възможност на ротаракторите да реша-
ва сами, кога са готови да напуснат Ротаракт. По-голямата част 
от анкетираните ротарактори вярват, че премахването на въз-
растовата граница или ще подобри или не ще промени клубния им 
опит и казаха, че в бъдеще ще продължат да се присъединяват 
към Ротари клуб. Ротаракт клубовете все още ще могат да опре-
делят собствената си възрастова граница.

Ще се насърчават ли Ротарактори все пак да станат рота-
рианци?

Да! Ротаракторите ще бъдат насърчавани да се присъединя-
ват към клубове, които предлагат опита, който търсят, по вся-
ко време. Ротари клубовете трябва да продължат да работят с 
ротарактори по време на срещи и събития и по проекти за услу-
ги. От 2016 г. ротаракторите могат да се присъединят към Ро-
тари клуб, докато все още са активни членове на Ротаракт клу-
бовете; тази опция за двойно членство няма да се промени. Рота-
ракторите също могат да стартират свои Ротаракт клубове.

Ще могат ли ротаракторите да служат или да съветват 
борда или попечителите на RI?

Съветът и попечителите оценяват приноса на ротарактори 
и препоръчват президентът на РИ да назначи ротарактори в ко-
мисии. Те ще продължат да обсъждат нови начини за включване на 
ротарактори в бъдеще.

Ще се отчитат ли Ротаракт клубовете в общия брой на 
членството на Ротари?

Не. Ротаракт клубовете няма да бъдат отчетени в общия 
брой клубове в даден район, а ротарианците и ротаракторите 
ще продължат да се броят отделно.

Къде мога да намеря променените правила за Ротаракт?
От 1 юли Ротари кодекса на политиките, в глава II, „Клубове“, 

ще има актуализиран член 12, озаглавен „Ротаракт клубове“. По-
литиките, свързани с Ротаракт, които са били в глава V, „Програ-
ми“ съгласно член 41.040, ще бъдат премахнати от 1 юли.

Още въпроси? 
Пишете на rotaract@rotary.org

Какви са промените  
в Ротаракт?

4
Ротаракторите вече могат 

да участват в комисии на дис-
триктно ниво и комисии на РИ.

5
Ротаракторите  

ще се радват на по-голяма  
подкрепа, обучение и достъп  
до инструменти на Ротари.

6
През 2022 г. ротаракторите ще 

плащат годишни такси  
от 5 или 8 долара на човек.

Ротари клубовете 
трябва да продължат 

да работят  
с ротаракторите  

по време  
на срещи и събития  

и по проекти за услуги.
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Как превръщането на Ротаракт в тип членство ще е от 
полза на Ротари?

МЕЛХОР ЕНКАБО: Това със сигурност ще направи семейството 
на Ротари по-голямо и по-силно. Сега, когато Ротаракт е нов тип 
членство, можем да привлечем повече млади лидери, които искат 
да служат, но все още не са готови да бъдат членове на Ротари 
клуб. Това ще им отвори нови възможности да служат и да бъдат 
част от тази велика организация.

ИГНАЦИО ГОНСАЛЕС: Ротаракторите могат да чувстват, че 
техните действия са важна и уникална част от организацията.

РОНАЛД КАВАДВА: Марката Ротари ще бъде по-видима. Пи Ар 
ефектите от това ще бъдат от голяма полза за нашата органи-
зация.

ЕЛИЗЕ ЛИН: С повече данни за ротаракторите ние ще бъдем 
по-способни да разработваме стратегии и инструменти за под-
помагане на растежа на членството в Ротари, като помагаме на 
повече млади лидери да се присъединят към Ротаракт и повече 
ротарактори да преминат към Ротари.

Как ще се възползват членовете на Ротаракт?
ЕНКАБО: Много от бившите ротарактори бяха принудени да 

напуснат клубовете си, когато навършиха 31 години. С този нов 
акт те ще останат в организацията, която обичат и ще служат 
като ментори на по-младите членове.

ГОНСАЛЕС: Ротаракторите ще получат по-силно усещане за 
принадлежност към Ротари.

ЕДУАРДО СОТО: Обучението, лекциите и участието на рота-
рактори в Ротари събития са някои от начините, по които ро-
таракторите ще се възползват от членството в РИ. 

ЛИН: Ротаракторите не разполагат с инструмент за клубни 
операции, предоставен от РИ като Rotary Club Central, който да 
ни помогне да управляваме членство в клуба и проекти за обслуж-
ване. Elevate Rotaract ни отваря ресурси и възможности като те-
зи. 

Какво трябва да правят ротарианците по различен начин 
сега, когато ротаракторите също са членове?

ЛИН: Бих искал да видя повече партньорство между ротариан-
ци и ротарактори на всички нива: клуб, дистрикт, зона, междуна-
родно. Повече ротарактори трябва да служат с ротарианци в ко-
мисиите на РИ и дистриктните комитети, така че да имаме по-
широка перспектива по темите и повече партньорство в соци-
алните медии за обществен имидж, проекти за услуги и други Ро-
тари събития.

Разговаряхме с членовете на групата Elevate Rotaract 
Ето какво шест от тях имаха да кажат за промените

Игнасио Гонсалес 

ВъЗРАСТ: 29 
РАБОТА: Студент по право 
КЛУБ: Ротаракт Клуб 
на Ориенте де Талка, Чили. 
ЗАБАВЕН ФАКТ: Живял съм 
в четири страни, седем града 
и повече от 20 жилища.

Климент Чиназа 
Оууалам 

ВъЗРАСТ: 25 
РАБОТА: Служител 
по съпътстващи програми, 
Фондация Сър Емека Офор 
КЛУБ: Ротаракт клуб Апо, 
Нигерия 
ЗАБАВЕН ФАКТ: Представях 
Ротаракт на три континента.

Елизе (Yi-Chun) Лин

ВъЗРАСТ: 29 
РАБОТА: Ръководител на 
проекти, Манта Слиип 
КЛУБ: Ротаракт клуб Тайпе Тин 
Харбър и Ротари клуб Тайпе Дей-
лайт, Тайван 
ЗАБАВЕН ФАКТ: Написах песента 
за Ротаракт клуба ни, когато го 
чартирахме.
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КЛИМЕНТ ЧИНАЗА ОУУАЛАМ: Ротарианците не трябва да виж-
дат Ротаракт като конкуренция с тях. Те трябва да го разглеж-
дат като организация, която ще ги допълва.

Чували ли сте за притеснения относно промените?
ЕНКАБО: Много ротарактори се притесняват да плащат за 

членството си. Казвам им, че това ще означава само, че Ротари 
Интернешънъл ще може да ни предостави повече услуги и обуче-
ние, за да служим по-добре на другите.

КАВАДВА: Чух притеснения от Ротари клубовете относно 
промените, особено тези, които смятат, че няма по-млади чле-
нове да се присъединят към техните клубове. Насърчавам ги да се 
съсредоточат върху предимствата - решаваме проблема, който 
сме имали в предишните години, когато Ротаракторите трябва-
ше да напуснат Ротари, когато навършиха 31 години.

ЛИН: Ротаракторите се притесняват, че екипът на ръковод-
ството им ще остарее, когато възрастовата граница бъде пре-
махната. Въпреки това те все още могат да ограничат членския 
си състав или лидерския си състав в правилника си. Насърчавам ро-
тарианците и ротаракторите да се съсредоточат върху гъвка-
востта и възможностите, които тези промени ни носят. 

Как ротаракторите трябва да приемат тази промяна? 
СОТО: Ротаракторите трябва да разглеждат тези промени ка-

то положителна и смела стъпка, която показва колко Ротари це-
ни младите членове. И тази признателност ще се превърне в по-
големи партньорства, повече членове, повече проекти, по-добро 
участие в Ротари клубовете и по-голямо участие в решенията 
на дистрикта, което ще позволи растежа на цялата организация.

КАВАДВА: Бих искал да видя по-активни ротарактори, кои-
то имат ясно определени цели, които да постигнат като част 
от Ротари. Промяната е факт от живота и Ротари инвестира 
много ресурси в нашите младежки програми, за да създаде трайна 
промяна в живота на хората. Бих искал да видя ротаракторите 
да приемат тези промени като друг начин да се развият в изклю-
чителни членове на обществото.

ОУУАЛАМ: Преди да научим за Ротари може да не е било важно 
за нас. Сега, когато сме част от Ротари, трябва да научим повече 
за структурата на Ротари и какво ни е на разположение.

ГОНСАЛЕС: Искам да видя ротаракторите да научат повече за 
това, как работи Ротари Интернешънъл. Когато разберем къде 
сме и как работи цялата организация, нищо не може да ни спре!

Разговаряхме с членовете на групата Elevate Rotaract 
Ето какво шест от тях имаха да кажат за промените

Роналд С. Кавадва

ВъЗРАСТ: 39 
РАБОТА: Изпълнителен 
директор, Маджестик брандс ООД 
КЛУБ: Ротари клуб 
на Касангати, Уганда 
ЗАБАВЕН ФАКТ: Обичам 
да разказвам шеги.

Мелхор “Чок” Енкабо 

ВъЗРАСТ: 41 
РАБОТА: Зам.-директор  
и преподавател 
по социални изследвания 
КЛУБ: Ротари клуб на Метро 
Есколта, Филипини 
ЗАБАВЕН ФАКТ: Освен че 
преподавам, аз съм зает 
да създавам съдържание в моя 
YouTube канал, ChockTalks.

Едуардо Сото 

ВъЗРАСТ: 31 
РАБОТА:Директор на училище 
КЛУБ: Ротари клуб на Конселхайро 
Лафайете, Бразилия



14

НИКОГА 
ТВЪРДЕ МЛАДИ 

Шестима ротарианци разкриват
тайните на балансирането на семейството и работата, 

което им позволява да поемат ролята 
на дистрикт гуверньор, 

преди да навършат 50 години.

ДА РЪКОВОДЯТ

От Ким Лисагор Бишев
Илюстрации: Виктор Милер Гауса
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Шиа Смарт се присъединява към Ротари, 
когато синът ù Флин е на четири месеца. 
„На практика той познава само Ротари, 

казва тя. Той е възпитан с него.“ Сега, на 15 години, 
Флин пътува с майка си по дистриктни задачи 
и е регистрирал повече часове в срещи от много 
възрастни ротарианци.

През същия период Смарт, която живее на около 
15 мили източно от Мелбърн, развива кариерата 
си като IT бизнес анализатор. „Винаги съм работила 
за други хора, казва тя. Имала съм гъвкави условия 
за работа, но никога не съм била в позиция, в която 
контролирам какво правя или къде отивам.“

И така, как работеща майка стана дистрикт 
гуверньор на Ротари? „Клубната култура изигра 
значителна роля, казва 49-годишната Смарт. Тя е 
чартър член на Ротари клуб Мон Алберт и Сури Хилс, 
който прие политики, насърчаващи работещите 
родители да се издигат в Ротари: Те приветстват 
присъствието на деца на срещите, снижават 
изисквания за посещение и насрочват заседанията 
на борда извън работното време.

Тази среда дава възможност на Смарт да планира 
годината си като дистрикт гуверньор така, че да 
се съобрази с работата си и отговорностите си 
като родител. Първият ù ход, след като научи, че 
ще стане ДГ, бе да вземе училищния календар на сина 
си, за да може да планира съответно посещения 
на клуба и срещи. А когато започна нова работа 

Като активен член на Ротари клуб Хамптън Роудс 
(Норфолк) във Вирджиния, Кленис Плат е била прези-
дент на клуба и служи на ръководни  позиции в своя 
дистрикт. Въпреки това се изненадва, когато Мери 
Ландън, президентът на клуба за 2016-17 г., се прибли-
жава до нея в края на среща и пита дали ще е съгласна 
да я номинира за дистрикт гуверньор.

„Мислех, че един ден мога да поставя името си 
в листата, за да стана дистрикт гуверньор, казва 
48-годишната Плат. Но истината е, че мислех, че от 
„един ден“ ме делят години.“ Развълнувана от предло-
жението, тя моли за няколко дни да помисли. Консул-
тира се с приятели и семейството си, проучва изис-
кванията за позицията и рови в душата си. „Реших, 
че важното за мен, ако се съглася да бъда номинирана, 
е, че това ще бъде, защото вярвах, че мога да допри-
неса за нова перспектива на ролята, казва тя. Да ста-
нете дистрикт гуверньор, не е заради резюмето или 
елемент, който да се отметне в списъка със задачи.“ 

Вземайки решението, Плат приема номинацията 

и по-късно научава, че ще стане първата афроамери-
канка, която служи като гуверньор в историята на 
Дистрикт 7600. 

Плат може да е част от нарастваща тенденция 
в рамките на Ротари. През последните години все 
по-голям брой млади ротарианци приемат ръководни 
позиции на Дистриктно ниво, които традиционно са 
заемани от по-възрастни членове. На 1 юли 2019 г. в 
Ротари встъпиха в длъжност 36 гуверньори на въз-
раст под 50 години. Те са професионалисти в средата 
на кариери си, на изискващи здрава работа позиции в 
областта на медицината, образованието, технологи-
ите, финансите и медиите. Има архитект, рекламен 
изпълнителен директор, законодател, адвокат, вете-
ринарен лекар и производител на соев сос. Всички те 
имат семейства и приятели; някои са с малки деца. И 
въпреки това всеки от тях успя да намери време да 
заеме висша лидерска позиция в своя дистрикт. Ето 
как шестима от тях правят това. 

ШИА СМАРТ
Дистрикт 9810 Австралия | 41 клуба; 1128 членове

непосредствено преди началото на мандата си, 
тя съгласува графика си така, че да пасва. „Казах, че 
имам нужда от всички тези почивни дни за Ротари, 
и новият ù работодател се съгласява. Имах голям 
късмет, че Ротари е толкова структурирана и 
организирана.“ На всяка стъпка по пътя, разказва 
Смарт, тя се е старала да разказва на колеги, 
приятели и семейство за своя ротариански живот. 
„Невероятно е колко приветливи могат да бъдат 
хората, когато обяснявате нещата, споделя тя. 
Когато пътувате, вземете хората със себе си, и ще 
откриете, колко са ви полезни.“
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САНТАНА НАЙДУ
Дистрикт 6580, Индиана | 32 клуба; 1515 членове

Сантана Найду обяснява стратегията, която 
му помага да съвместява ролите си като съ-
пруг, баща, дистрикт гуверньор и асоцииран 

вицепрезидент по маркетинг и комуникации в Уни-
верситета на Индиана в Тере Хоут. Може да се 
обобщи с една дума: категоризация. „Заделям два 
работни дни вечер и уикенд за Ротари дела, казва 
той. По принцип не приемам обаждания или имей-

АННА ТУМАНОВА
Дистрикт 2223, Руска федерация

77 клуба; 1107 членове

Когато вашият дистрикт обхваща цяла Русия, 
посещението на всеки от клубовете може да 
бъде предизвикателство. Помислете за това: 

летенето на изток от Санкт Петербург на Финския 
залив до Владивосток на Японското море – повече от 
4000 мили – отнема около 12 часа. Ето защо руският 
Дистрикт 2223 започна шестгодишна пилотна про-
грама W, която разделя Дистрикта на пет  регио  на, 
всеки от които има собствен президент. „Надявам 
се, че всички тези региони след шест години могат 

да бъдат отделни дистрикти, казва Анна Туманова. 
Имаме огромен потенциал тук. Разбира се, имаме 
още много работа.“ На 43-годишната Туманова не   
ù е за пръв път да се захваща със сериозни задачи. 
Тя е активен ротарианец и финансов консултант 
на пълен работен ден от 2005 г., когато заедно със 
съпруга си Владимир Ртишчев чартират Ротари 
клуб Уляновск, град на река Волга, на около 500 мили 
източно от Москва. Когато Ртишчев почива от 
рак на черния дроб през 2015 г., Туманова не напуска 
Ротари. Тя се потапя дълбоко в службата. Ртишчев 
се надяваше един ден да стане дистрикт гуверньор. 
Поемайки неговата роля, Туманова сбъдва мечтата 
му. „Помогна ми, че имах Ротари приятели в цяла 
Русия“, казва тя. Навсякъде, където Ротари отвеж-

ли (свързани с Ротари) в работните дни, освен ако 
не е спешен случай.“ Разбира се, този подход зависи 
от сътрудничеството на всички заинтересовани 
страни. От Университета го оставят да работи 
дистанционно, когато е необходимо, а съпругата му 
Ейми „опъва и за мен у дома, когато съм далеч”, при-
знава Найду. „Не бих могъл да направя това без под-
крепящ работодател и семейство.“ Клубове също 
оказват подкрепата си. Около две трети от тях 
организират съвместни срещи или събирания така, 
че да не му се налага да пътува в работните дни. 
„По време на социалните събития няколко души ми 
казват колко много им е приятно да общуват с ДГ, 
споделя Сантана. Приемам това като победа. През 
последните години дистриктът развива политика 
в посока подкрепа на младите лидери, казва Найду. 
Досегашните дистрикт гуверньори играят важна 
роля за нулиране на очакванията към по-младите ро-
тарианци и работещите професионалисти.“ Това 
включва наемане на дистрикт администратор, кой-
то помага при ежедневните служебни задължения. 
Резултатът: На 42 години Найду, член на Ротари клу-
ба на Тере Хоут, е най-младият дистрикт гуверньор 
въобще, а следващият по ред е работеща майка на 
четири деца. „Наистина вярвам, че ръководството 
на Ротари е възможно, докато работите на пълен 
работен ден, казва Найду, и можете да работите 
добре и на двата фронта.“
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ИГОР ЛЕНИН ПЕНИЧЕ РУИЗ
Дистрикт 4195, Мексико | 78 клуба; 1170 членове

В обикновен работен ден Игор Ленин Пениче Руиз 
шофира един час от дома си до семейно ранчо 
от 3000 акра - в джунглата Юкатан, където 

заедно с 10 служители отглеждат около 500 говеда. 
Като главен мениджър той наблюдава животните, 
разговаря с екипа си, води бележки за кравите, бико-
вете и телетата и следи храната им, която те 
отглеждат на място. Това е взискателна работа и 
единствената, която някога е познавал: ранчото 
принадлежи на 79-годишния му баща, който работи 
заедно с него от години. Тази рутина се промени 
значително, когато Пениче Руиз става дистрикт 
гуверньор в Ротари дистрикта. В началото на 
мандата си той пътува за Ротари дела пет или 
шест дни в седмицата. Баща му, сестра му и 
работниците му - някои от които са в ранчото 
от 30 години – наваксват с работата. „Ротари 
екипът ми е наистина добър, но моят работен 
екип е още по-добър, казва той. Вярвам в тях, имам 
доверие в семейството си и те ми позволиха да 
върша тази работа.“ 49-годишният Пениче Руиз 
казва, че служителите му са щастливи да работят 
по-здраво, защото са свидетели как Ротари помага 
на хората в техните общности. „Те вече живеят с 
магията на Ротари“, казва Руиз. Веднъж неговият 
клуб, РК Мерида-Ицаес, спонсорира медицинска 
клиника в близкия град. Лекарите диагностицират 
навреме животозастрашаващи състояния, за да 
спасят живота на двама пациенти. Вкъщи тази 
магия запленява всяка от петте му дъщери. 
Четири са участвали в Ротари младежки обмен, 
три са били ротарактори, една е била президент 
на Ротаракт клуб и представител на Дистрикта, 

а една е била президент на Интеракт клуба. „Жена 
ми Норма е основният войн за поддържането на 
всичко в норма“, казва той. Когато Пениче Руис 
се присъединява към Ротари преди 20 години, най-
голямата му дъщеря е на 10. Днес най-малката е вече 
на 18, така че той и съпругата му решават, че това 
е подходящият момент той да поеме ролята на 
дистрикт гуверньор. Както винаги, има пълната 
подкрепа на Норма. „Само така ще бъдете успешен 
човек, казва той. Семейството е най-важното.“

да Туманова, отива и дъщеря ù Варвара. „Сега тя 
също има приятели в цялата страна, казва Тумано-
ва. Все ротариански деца“. 12-годишната Варвара 
планира да създаде Интеракт клуб с приятелите си 
от Ротари от целия регион, за да могат по-лесно 
да поддържат връзка. Получава само отлични оцен-
ки в училище, където  ù е позволено да прави до-
машните си по интернет, когато пътува. А тя и 
нейните приятели са се научили да се наслаждават 
на едно от предимствата на Ротари пътувания-
та: „Ротарианците пътуват не като туристи, а 
като истински гости, казва Туманова. Надявам се, 
че Варвара и нейните приятели ще израснат като 
граждани на света. Те нямат граници в съзнанието 
си и това е много важно.“
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КЛЕНИС ПЛАТ 
Дистрикт 7600, Вирджиния 

62 клуба; 2508 членове

Първата ръководна роля на Кленис Плат е като 
председател на нейния клуб за проект за реч-
ник, подходяща задача за някой, написал дет-

ска книжка. Когато членовете на клуба разбрали за 
книгата ù „Гордо вдигната глава“, я помолили да я 
прочете на местните ученици, когато тя доставя 
речниците. Няколко години по-късно клубът започва 
да дарява копия на книгата ù заедно с речниците; 
оттогава около 2000 ученици са получили книгата. 
„Оценявам начина, по който моят клуб ме ангажира 
като млад лидер, казва Плат. Смятам, че желание-
то им да ми направят място да бъда лидер в клуба, 
и начинът, по който поискаха да включат моята 
книга в програмата за третокласниците, ми по-
могна да се почувствам ангажирана и важна част 
от клуба.”Опитът я кара да приема все по-значими 
роли в своя клуб и своя дистрикт. По пътя тя се 
научава да синхронизира своя Ротари живот с ра-

ДЖАКО СТЕНДЕР 
Дистрикт 9370, Южна Африка и Лесото 

88 клуба; 1446 членове

Джако Стендер може да е един от най-
възрастните от 36-те по-млади дистрикт 
гуверньори – той навърши 50 години по 

сре дата на своя мандат, но подобно на другите 
в кохортата, е приел Ротари като семейно дело. 
Съпругата му Лиза, фармацевт, също е ротарианка. 
През годината, предхождаща неговия мандат, тя 
пътува с него до всичките му обучения, така че, 
обяснява той, „бихме могли да споделим нашето 
Ротари пътуване заедно.“ Те планират посещенията 
си в клубовете на Дистрикта по начин, който им 
позволява да наглеждат двете бензиностанции на 
Стендер и да отделят време за семейството и 
приятелите си. „И жена ми, и аз планирахме нашата 
работна среда да се синхронизира с годината на 
дистрикт гуверньора“, казва той. Стендер обучава 
двама мениджъри, които да контролират бизнеса 
му. Той добавя: „Късметлия съм, ме имам родителите 
си, които са в състояние да окажат помощ при 
необходимост.“ За да може да има повече гъвкавост, 
Лиза става фармацевт на непълен договор, на 
плаващо работно време. Помага им, че техните 
деца – Кристофър, на 24, и Брижит, на 22 години, са 

завършили или на път да завършат колежа. „Всичко 
съвпадна на този етап“, казва той. Процесът, довел 
Стендер до функциите на дистрикт гуверньора, 
започва години по-рано, когато става ротарианец. 
„Моят клуб насърчава младите и новите членове 
да имат активна роля в клубното ръководство, 
казва той. Имах възможността да ръководя широк 
спектър от дейности.“ Стендер е член на Ротари 
клуб Клерксдорп, град на около 100 мили югозападно 
от Йоханесбург. Неговият Дистрикт предприема 
същия подход, като го включва в Комитета за 
младежки комитет, един мандат е помощник-гувер-
ньор, участва в различни обучителни мероприятия 
в началото на ротарианската си кариера. И 
когато приключи мандата си на гуверньор, той 
ще ръководи Комитета на младежките дейности 
през 2020-21. Тези преживявания го насърчават 
да се стреми нависоко. „Исках да бъда част от 
ръководството на Дистрикта и да участвам 
повече в управлението на Ротари“, казва той. 
Последната намеса е телефонно обаждане от 
Брус Стийл-Грей, паст дистрикт гуверньор, който 
го моли да кандидатства. Стендер получава 
подкрепа и насърчение от това, което нарича 
„близката си група PDG приятели“. „Да станеш 
дистрикт гуверньор е невероятна възможност да 
изживееш Ротари на съвсем различно ниво“, казва 
той. Стендер също препоръчва да се гмуркате в 
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ботата си, като ясно разбира приоритетите си. 
В първия си ден като координатор за развитие на 
персонала в Публичната библиотека на Вирджиния 
Бийч, Плат казва на колегите си, че е ротарианка и 
се надява един ден да стане дистрикт гуверньор. 
„Нямах представа, че ще вървя по пътя на гуверньо-
рството по-малко от година по-късно“, казва тя. За 
да увеличи времето с приятели и семейство, Плат 
търси възможности за включването им в Ротари 
дейностите. Родите лите ù, Клинтън и Хати, при-
състват на срещи, набиране на средства, посеще-
ния на клубове, цере мо нии и международни конвен-
ции и участват добро волно на Дистриктната кон-
ференция. „Те имат фенове, които питат за тях, 
когато не са на събитие, споделя Кленис. Помогнах 
на родителите си да станат носители на отличие-
то „Пол Харис Фелоу“, защото благодарение на тях 
осъзнах смисъла на безкористната служба.“ Брат ù 
Габриел скоро също ще стане носител на отличи-
ето. „Ротари беше допълнение към моето семей-
ство“, казва тя. „Установих, че включването на моя 
личен и професионален живот в Ротари обогати оп-
ита като дистрикт гуверньор по много начини“.

дистриктните дейности рано и често. „Това е 
начин за придобиване на знания и опит, казва той, 
както и възможност за принос на нова енергия и 
възгледи, които ще помогнат за привеждане на 
Ротари в модерната ера.“

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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1 Какво се случва на събитие 
на RYLA?
Основната цел е да се нау-

чат на лидерски умения младежи 
между 14 и 30 години, обикновено 
от целия Ротари дистрикт. RYLA 
означава Rotary Youth Leadership 
Awards. Така че участниците са 
избрани заради лидерството си, 
но много от тях все още не са 
намерили своя стил на ръковод-
ство. Ние им предоставяме про-
грама, за да подобрят уменията 
си с акцент върху Service Above 
Self. Много от тях го разбират 
вече; просто им трябва малко по-
мощ, за да се включат в своите 
общности. В нашия Дистрикт 
имаме три програми RYLA съот-
ветно за възраст от 14-15, 16-18 
и 19-30. Организират се лагери от 
три до четири дни, като всеки 
от тях е уникален. Надеждата ни 
е участниците да преминат през 
трите и да се включат в Инте-
ракт и Ротарактt. RYLA е чудес-
на стъпка за младите хора, кои-
то започват своето Ротари пъ-
туване.

2 Как вашият Дистрикт ре-
шава кой да отиде?
Ротари клубовете избират 

участниците и поемат таксата 
им за участие в програмата. Все-
ки клуб го прави по свой начин. 

Някои клубове популяризират 
програмата в рамките на свои-
те училищни системи и след то-
ва провеждат интервюта с бъде-
щи участници в училището. Кон-
кретните критерии, които из-
ползват, зависят от тях. Като 
цяло те са насочени към младите 
хора, които имат качества, под-
ходящи за лидерство. Старти-
рахме лагера на RYLA за 14 до 15 
години, защото видяхме необхо-
димост от програма за млади хо-
ра, които нямат такъв тип въз-
можности.

3 Как правите събитието ин-
тересно?
За нашите 16-18-годишни ла-

герът се ръководи от възпитани-
ци на RYLA, които са на възраст 
между 19 и 25 години. Те водят 
презентации на неща като пуб-
лично говорене и изграждане на 
екип, а след това участниците 
събират тези знания заедно в гру-
пов проект. Всяка група избира 
важен въпрос в своето училище 
или общност - пример от мина-
лата година е vaping (пушене на 
елекронни цигари) - и работи за-
едно, за да предложи проект, кой-
то би искала да види реализиран. 
Те изследват проблемите, обсъж-
дат какво биха направили за раз-
решаването им и след това пра-
вят презентация пред цялата 
група. Младите хора наистина се 
радват, че могат да работят ек-
ипно. Последната вечер от лаге-
ра участниците се събират и си 
предават „Говорещата пръчка“ 
на индианците. Това е възмож-
ност за всеки да сподели малко 
за себе си и своя опит в RYLA. Ли-
цето, което държи пръчката, го-
вори и всички останали слушат, 
тихо и уважително. Това се ока-
за много мощен инструмент. Вся-
ка година включваме повече еле-
менти от културата на местни-
те народи.

5 
ВЪпРОсА

зА

4 Какво получават участни-
ците от програмата?
Те се чувстват много по-

уверени в своите възможности. 
Толкова са нетърпеливи да вля-
зат в своите общности и да за-
почнат да правят промени. Ние 
ги насърчаваме да видят дали 
проектът, по който са работи-
ли, може да бъде реализиран в 
тяхното училище или общност - 
може би дори в партньорство с 
клуба, който ги спонсорира. Учас-
тниците правят презентация за 
своето преживяване пред спонсо-
риращия им клуб. Членовете на 
клуба ни казват: „Тези млади хора 
са невероятни. Техните умения 
за говорене са толкова подобре-
ни и те се интересуват от Ро-
тари проекти! „ Участниците се 
ползват с огромна подкрепа в клу-
бовете.

5 Защо клубовете и дистри-
ктите трябва да организи-
рат RYLA събитие?

Това е една от най-добри-
те програми за лидерство, кои-
то познавам. За кратко време 
можем да видим промяната при 
всеки млад човек. Това е и лесна 
програма за включване във вашия 
клуб и дистрикт. Можете да я 
направите уникална и да я адап-
тирате към вашите общности и 
възрастови групи. 

Организиране 
на RYLA събитие
с Линда Роха, 
председател на RYLA, 
Дистрикт 5040 
(Британска Колумбия)
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МайПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Ни хао, ротарианци!

Всяка път, когато наближаваме края на Ротари годината, се оглеждаме назад 
към пътя, който сме изминали. Разбира се, тази година ни изправи пред специ-
ални предизвикателства, когато сме сред глобална пандемия на коронавирус, 
която промени живота ни и начина, по който обслужваме.

Големият философ Джуангзи веднъж казал: „Пътека се прави, като се върви 
по нея.“ Само ако напредваме в неизвестното, всъщност напредваме и само 
като погледнем назад, можем да видим докъде сме стигнали. Коронавирус-
ната криза е безпрецедентно събитие и искам, когато погледнем назад след 
години, да знаем, че сме изиграли решаваща роля за подпомагане на света да 
преодолее тази пагубна заплаха.

Гордея се с работата, която членовете на Ротари и нашата Фондация 
извършват, за да спре разпространението на COVID-19 и да се помогне на 
засегнатите хора. Тайванските клубове са дарили 200 000 маски за лице. В 
Англия Ротари клубът на Maidenhead Bridge създаде екип от доброволци от 
общността за реакция на COVID-19, за да помогне на хората, които са в 
самоизолация, като пазаруват, изпълняват рецептите и подкрепят нуждае-
щите се.

Попечителите на фондацията работиха бързо, за да добавят проектите 
по COVID-19 към списъка с допустими дейности за безвъзмездни средства 
за реагиране при бедствия, да прехвърлят 3 милиона долара от нашия Фонд 
за реагиране за безвъзмездни средства при бедствия към COVID-19 и да се 
откажат от 30-процентното изискване за чуждо финансиране за всеки нов 
грант, адресиращ COVID-19.

Разбира се, ние приложихме знанията и ресурсите, които сме изградили в 
продължение на много години в борбата с друго инфекциозно заболяване: 
полиомиелита. Програмата за ликвидиране на полиомиелита вече използва 
инфраструктурата си, за да защити уязвимите от COVID-19, особено в 
полиоендемични страни.

Моля, дайте каквото можете, за да помогнете на нашата Фондация и на-
шите членове ще превърнат вашия подарък в хуманитарни усилия, които 
спасяват животи.

Ние ще преодолеем този вирус заедно и когато го направим, ще можем да 
погледнем назад и да знаем, че не сме стояли настрана, без да правим нищо, 
когато глобална спешна ситуация в общественото здраве парализира света. 
Вместо това предприехме действия и дадохме всичко възможно, за да спрем 
този вирус и да направим трайни промени в нашите общности, за да помог-
нем на хората да оцелеят и да се възстановят. Благодарим ви за миналата, 
настоящата и бъдещата подкрепа на нашата Фондация.

Гари С.Г. ХуанГ, 
ПредСедател

на Съвета

на ПоПечителите  
на Фондация ротари

TFR
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ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЛИДЕРИ НА РОТАРИ от цял   
свят пътува до Пакистан през февруари, за 
да се срещне с правителствените лидери, 

включително министър-председателя Имран Хан, 
министъра на здравеопазването Зафар Мирза, 
началника-щаба на армията Камар Джавед Байва 
и Рана Сафдар, координатор по полиомиелита в 
Националния оперативен център за извънредни 
ситуации в Пакистан. Ротари делегацията 
включваше Холгер Кнаак, елект президент на РИ К.Р. 
„Рави” Равиндран, елект председател на Фондация 
Ротари и Майкъл К. Макговърн, председател на 
Международния комитет „Полиоплюс“ на Ротари. 
Групата беше придружена от следващия попечител 
на Ротари Фондация Азиз Мемон, който ръководи  
програмата Полиоплюс на Ротари за Пакистан.

 По време на срещите Хан изложи последните 
предизвикателства в усилията да се освободи 
Пакистан от полиомиелита и потвърди, че страната 
счита премахването на полиомиелита сред най-
високите си приоритети. Правителството на 
Пакистан предприе стъпки за засилване на своята 
програма за ваксинация срещу полиомиелита и 
за осигуряване на ресурси за възпрепятстване на 
възраждането на болестта. Байва увери делегацията 
на Ротари в подкрепата и сътрудничеството 
както на армията, така и на гражданските сили, за 
да гарантира, че всяко дете в Пакистан ще получи 
спасителната полиомиелитна ваксина. Мирза 
отбеляза, че около 40 милиона деца са ваксинирани по 
време на последния кръг от национални имунизации 
срещу полиомиелит. Правителствените лидери 
похвалиха Ротари за неговата видна роля в лик-
видирането на полиомиелита и за осигуряването 

на жизненоважна финансова подкрепа за Пакистан и 
други държави. Когато през 1988 г. беше създадена 
Глобалната инициатива за ликвидиране на 
полиомиелит (GPEI), по света имаше повече от 350 
000 случая на полиомиелит. Днес, заради усилията 
на Ротари, нейните партньори и световните 
правителства, честотата на заболяването се 
понижи с повече от 99,9 процента. Членовете на 
Ротари са допринесли с над 2,1 милиарда долара и 
безброй доброволчески часове за прекратяване на 
полиомиелита. Кнаак изрази задоволството си от 
посещението и от усилията на правителството 
на Пакистан за премахване на полиомиелита. 
„Благодарни сме, че имахме възможността да се 
срещнем с ключови лидери в Пакистан, за да научим 
за подновените усилия за ликвидиране на болестта 
веднъж завинаги“, каза той. „Ние сме уверени, 
че с подкрепата на правителството и армията 
Пакистан ще свършим работата.“ По време на 
посещението си представителите на Ротари се 
срещнаха и с ръководители на Ротари от Пакистан, 
в който има над 230 Ротари клуба и близо 4000 
членове на Ротари.

 Те се срещнаха с някои от основните донори 
на GPEI и посетиха Националния център за спешни 
операции, където високотехнологичната система 
за събиране на данни следи напредъка в реално време. 
Докато само Афганистан и Пакистан продължават 
да отчитат случаи на див полиовирус, останалите 
предизвикателства пред глобалното ликвидиране - 
като слабите здравни системи и недостъпността 
до децата на фона на несигурността и конфликтите 
- се оказват най-трудни. За да се преодолеят тези 
препятствия и да се гарантира продължаването на 
програмните усилия, финансирането и подкрепата 
от донорите и световните правителства са 
наложителни.

РОТаРИ ЛИдеРИ пОсещаВаТ паКИсТан

Поглед към Ротари на 17 април

Ротари клубове:  36 118             
Ротарианци:  1 217 072

Дистрикти:  538

Ротаракт клубове:  10 495 
Ротарактори:  174 030

Интеракт клубове:  14 627
Интерактори:  336 421

Ротариански обществени съвети:  10 996 

END POLIO NOW
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Митко Минев

диСтрикт Гуверньор 2019-20
диСтрикт 2482 БълГария

РОТаРИ 
сВъРзВа сВеТа

GOVERNOR`S MESSAGEGOVERNOR`S MESSAGE

Май - Месец на младите поколения в Ротари
Здравейте приятели!
Започнахме тази Ротарианска  година с нов стратегически план и неговите 
приоритети за действие на всички ротарианци и ротарактори. Днес, с пре-
дизвикателството „Covid 19“ изправило се пред нас, ние прилагаме този план 
и по необходимост и видимо се справяме добре. Доказват го многобройните 
действия и инициативи на клубовете в помощ на уязвимите групи на нашите 
общности и в подкрепа на тези, които са на първа линия в овладяването на 
пандемията.
Светът се промени бързо и това ще добави ускорение в промяната на  Ротари. 
Смятаме ли, че Ротари прави достатъчно, за да се справи с предизвикател-
ствата на бъдещето? Задавали ли сте си въпроса, как да направим нашия клуб 
по-силен, за да продължи да работи в сегашните условия?  
Това започва с превръщането на иновациите във водещ принцип на работата 
ни в Ротари. Това е да създадем нов модел на работа в клуба и да преосмислим 
какво означава да си в Ротари. Това започва с развиването на култура на положи-

телна промяна и адаптиране към нуждите на новите ни реалности и предизвикателства. Това е, да направим 
членството в клуба по-привлекателно за младите хора, а те имат нужда от нашия опит и постижения като 
вдъхновение за действие. 
Остана в историята мита, че Ротари не може да бъде мястото, където младите хора да могат да бъдат 
граждански ангажирани, да направят своя отпечатък върху света. Ние трябва да разчитаме на тях и да им 
се доверим,  да им дадем възможност  и да водят. Те са в състояние да направят много неща - почти всичко.
Но нека не забравяме, че няма грешна възраст да бъдеш или да станеш ротарианец. Докато привличаме мла-
ди хора, няма да оставим по-възрастни и зрелите на заден план. Всеки нов член, независимо от възрастта, 
ни е важен, ако споделя нашите ценности, ако идва в клуба ни с опит, идеи и нагласа за работа в полза на 
общността. Искаме всеки нов член да бъде ротарианец през целия си живот - приятел, ангажиран в Ротари. 
Защото всеки нов член ни променя. Той носи нова перспектива, нови преживявания. Ще станем по-силни като 
приемаме новите членове и се възползваме от техния опит и знания. А това, че сме всички заедно, без разлика 
в пол и възраст, ни прави по-ефективни.
Приятели, нека не забравяме, че до края на тази ротарианска година останаха само два месеца! Нека продъл-
жим срещите си, макар и във виртуален формат и се радваме на приятелството си. Да продължим и завършим 
работата по започнатите възможни за изпълнение в момента проекти. За да отчетем в края на годината 
с удовлетворение изпълнението на целите, които си поставихме в началото. За да можем на годишната 
конференция на 27.06.2020 год. да се похвалим с постигнатото и приемем с достойнство оценката за добре 
свършената работа. Нека създадем условия и за ползотворна и успешна работа на Законодателното ни съ-
брание. Нека тя да бъде пълноценна, чрез участието в нея на представители на всички 89 клубове, сложили 
знака на равенство между клуба и юридическото лице с нестопанска цел. 
Условията за работа, поне през първото тримесечие от следващата ротарианска година може да останат 
непроменени. Дано не е така! Нека новите лидерски екипи на клубовете да започнат планиране на работата 
в по-трудния й вариант, за да ни е по-лесно и по успешно!
Радостна е новината, донесена от нашия президент Марк Малоуни, че дни преди нашата конференция, ще 
имаме „вълнуваща възможност“ да се съберем онлайн със световното семейство на Ротари, за първата онлайн 
конвенция. Заедно ще продължаваме да изпитваме духа на Ротари, да се вдъхновяваме от иновациите, да 
отпразнуваме своята устойчивост и да научим как клубовете се обръщат към COVID-19. 

Приятели!
Никога не сме се нуждаели от Ротари - и никога не сме се нуждаели един от друг - 
повече, отколкото сега. Защото сега, повече от всякога РОТАРИ СВЪРЗВА СВЕТА!

       Ваш в Ротари, 
       Митко Минев 
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В календара на Дистрикта беше планирано в по-
следния уикенд на март, в хотел Империал - 
Пловдив, да бъдат проведени ПЕТС & ГМС & 

Асамблея. Заедно с дистриктния Комитет за обу-
чение подготвихме обучителна част в две пленарни 
сесии и три отделни специализирани панела, както 
и частта Асамблея, със сумарна продължителност  
15.5 часа. 

Със задоволство беше приета поканата за жи-
во участие на двама лектори от РИ Офиса за Евро-
па и Африка в Цюрих (Розанджела Мерлино и Елиза-
бет Ламберти). Обявеното извънредно положение 
в страната, като предпазна мярка срещу глобално-
то разпространение на грипа COVID-19, обаче, насо-
чи нашите усилия към реорганизиране на събитието 
като неприсъствено.

Като взехме предвид очакваната аудитория (88 х 
2 за ПЕТС и над 60 за ГМС - общо около 240 ротари-
анци) и изискващата се голяма продължителност за 
пълноценно излагане на обучителния материал, от-
хвърлихме идеята за обучение онлайн в реално време 
(тип webinar), считайки че няма да може да бъде пъл-
ноценно посетено и проведено, особено при пълна-
та липса на опит и навици в това отношение.

Възприехме варианта за качване на обучителни-
те и информационни материали на сайта на Дис-

трикта (в подходящ текстов и видео формат : еди-
надесет изложения в „пленарната сесия“, четири в 
сесията за президенти-елект, пет в сесията за се-
кретари-елект, пет в частта ГМС и пет в частта 
Асамблея – общо 30). Определихме 10-дневен срок 
(от 5 до 15 април) за индивидуална работа с матери-
алите и финализиране на участието чрез обратно 
изпращане на попълнени въпросници поотделно за 
президенти-елект, секретари-елект (с допълнител-
на покана за решение на казус) и за участниците в 
Грант мениджмънт семинара (ГМС). 

Индивидуално попълнените въпросници, показ-
вайки нивото на познания на участниците, са и ус-
ловието за получаване на персонален Сертификат 
за успешно приключване на семинарите, позволяващ 
реалното заемане на длъжността през следващата 
ротарианска година.

Между материалите, адресирани към частта 
Асамблея – неприсъствена, са публикувани и Годи-
шен доклад за ротарианска година 2018-2019 и Про-
екто-бюджет на Дистрикта за ротарианска годи-
на 2020-2021 – за запознаване и обсъждане в клубо-
вете. Тези документи ще бъдат обект на приемане 
по време на следващите до края на ротарианската 
година Конференция на Дистрикта/Законодателна 
среща и Общото събрание на Сдружението.

ВИРТУаЛен пеТс  
И асаМБЛеЯ на дИсТРИКТа

VIRTUAL PETS
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Към датата на обявения срок за приключване 
на семинарите - 15 април -  51% от президентите-
елект и 47% от секретарите-елект изпратиха по-
пълнени въпросници и решения на казуси. 

След последвалата допълнителна активната 
подкрепа от АДГ, както и насърчението към учас-
тниците от страна на ДГ Митко Минев изразено 
в две последователни негови писма, към последна-
та дата на месеца – 30 април - броят на предали-
те въпросници се повиши на  75% от президенти-
те-елект (за шест зони - 100%) и 63% от секретари-
те-елект (за три зони – 100%) . 

Очакваме в следващите дни на м. май и малкото 
изостанали участници в неприсъствените семина-
ри да приключат успешното с попълването на свои-
те въпросници. Приложената тук графична илюс-
трация, по зони на Дистрикта, би могла да бъде в 
основата на едни бъдещи по-задълбочени разсъжде-
ния относно този динамичен процес:

 Резултатите от един обобщен анализ на от-
говорите на поставените въпроси (тук са взети 
предвид само въпросниците за президенти-елект) 
са следните : 80% от отговорите са правилни за 
почти всички участници (около 10% от отговорите 
на всеки отделен въпрос се различават от правил-
ния). Останалите 20% от въпросите разделят ау-
диторията (в приблизително еднакви части) между 
два или три различни отговора – което означава, че 
материята е останала неясна за участниците. 

А въпросите са съществени: На какъв принцип се 
създава Сателитен клуб?;  Кога се организира прие-
мането на бюджета на клуба?; За същността на Ро-
таракт – кое от изброените е вярно? ...

В частта на Грант мениджмънт семинара, 66 
клуба (75%) са изпратили подписани Меморандуми за 
квалификация, както и попълнени въпросници. 

На графиката са илюстрирани данни за квалифи-
кацията на клубовете в Дистрикта през последни-
те 8 години.

Изключително радостен е факта, че тази годи-
на повечето клубове са попълнили правилно квали-
фикационния тест, което означава, че знанията за 
Фондация Ротари и нейните грантови програми е 
на много високо ниво в Дистрикта. 

Единственият въпрос, на който има повече 
грешни отговори от допустимото, и който въпрос 
е изключително важен е: „При кандидатстване за 
глобален грант е желателно да се направи оценка 
на общността“ – голяма част от клубовете са дали 
отговор „вярно“, което може да се дължи и на недо-
глеждане на самия въпрос. Правилният отговор е, че 
при кандидатстване за глобален грант е ЗАДЪЛЖИ-
ТЕЛНО да се направи оценка на общността.

Десет клуба са се възползвали от възможността 
да изпратят свои проектни идеи за кандидатства-
не за глобален грант за предварително съгласуване и 
оценка от страна на Комитета за Фондация Рота-
ри. В момента проектите са в процес на анализира-
не и подготовка на коментари и препоръки.

Посредством получените статистически дан-
ни за ползването на страницата на неприсъстве-
ните семинари в уеб сайта на дистрикта, като за 
пример тук избираме тези за частта ПЕТС (пленар-
на сесия, сесия за президенти-елект и сесия за се-
кретари-елект), може да бъде отбелязано, най-об-
що, следното:

- Свободното ползване на страницата в уеб 
сайта, без изрична персонална регистрация и допъл-
нителни данни, свързани с участниците в семинари-
те, не дава ясни, конкретни данни, които да послу-
жат за един прецизен анализ и вероятно това след-
ва да бъде една от посоките за подобряване на бъ-
деща подобна организация за провеждане на семина-
ри.

В началото на май в Дистрикта ще бъде прове-
ден онлайн неприсъствен ПЕТС на Ротаракт (при 
значително по-малък брой участници), което очак-
ваме да отбележи натрупване на нов ценен опит по 
отношение на тези нетрадиционни форми на про-
веждане.

Илиян Николов, ДГЕ
Виолина Костова, 
ОДГ и Председател на Комитета за ФР
Пламен Цветков, Секретар на Дистрикта

VIRTUAL PETS
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COVID-19 in BULGARIA

На 4 април членовете на Ротари клуб Велико 
Търново и Ротари клуб Елена дариха нов ре-
спиратор от висок клас, произведен в Герма-

ния, и пациентен монитор на областната болница 
във Велико Търново. За  реализацията на дарението 
те обединиха усилията си с дамите от Зонта клуб в 
старата столица. 

Апаратурата, необходима за борбата срещу 
епидемията от коронавирус, беше приета с голяма 
благодарност от ръководството на  МОБАЛ  „Д-р 
Стефан Черкезов”. „Докато съществуват такива 
добродетели в обществото ни като дарителство, 
съпричастност  и обединение в трудни моменти, 
нацията ни ще бъде силна“, каза директорът на МО-
БАЛ д-р Стефан Филев. Той подчерта, че това не е 
първият случай, в който сървис клубовете се отзо-
вават на нуждите на лечебното заведение и пожела 
това сътрудничество да продължи.

Дарението беше предадено в болницата, а на съ-
битието присъстваха дистрикт гуверньорът на 
Дистрикт Ротари – България Митко Минев, прези-
дентът на РК Велико Търново Кирил Андреев и Не-
лина Църова, паст президент на Зонта клуб. Те под-
чертаха, че ще продължат да помагат на болницата 
и благодариха на всички лекари, медицински специа-
листи, санитари и лаборанти, които се борят на 
първа линия с коварното заболяване.

Членовете на сървис клубовете във Велико Тър-
ново бяха едни от първите, които обединиха усилия, 
за да помогнат на областната болница, изправена 
пред изпитанието да лекува болни от Covid-19. Ини-
циативата беше подета още на 20 март и за броени 

дни средствата бяха събрани като дарения от клу-
бовете, а в нея се включи активно и Сателитен Ро-
тари клуб Павликени-Бяла Черква, който е част от 
Ротари клуб Велико Търново. 

Немският апарат за изкуствена белодробна вен-
тилация е висок клас и е предназначен за интубира-
не на деца и възрастни в тежко положение, а паци-
ентния монитор, който е внос от Унгария, служи за 
проследяване на важни жизнени показатели на паци-
ентите.

Членове на Сателитен Ротари клуб Павликени-Бя-
ла черква и приятелите от великотърновския клуб 
подпомогнаха със средства и закупуването на нов 
респиратор за болницата в Павликени. Апаратът за 
механична вентилация (командно дишане) с монитор  
е висок клас и е предназначен за лечението на паци-
енти с коронавирусна инфекция Covid-19.

Кирил  Андреев,
Президент на РК Велико Търново
 

Ротари клуб Велико Търново

Ротари клуб пловдив-пълдин

След като разбрахме за обявената пандемия и 
невъзможността да осъществяваме директ-
ни срещи, Ротари клуб Пловдив-Пълдин, реши 

да дари спестените средства от неосъществени-
те сбирки по време на карантината. Представи-
тели на клуба предаде на Оперативния щаб на Об-
щина Пловдив закупените 200 бр. предпазни маски 
за лице за многократна употреба и 30 бр. предпаз-
ни шлема на обща стойност 505.00  (петстотин и 
пет) лева, съгласно договор за дарение.

Бяхме посрещнати от заместник-кмета по со-
циалните въпроси Анести Тимчев и от домакина 
на Общината, които приеха дарението и изразиха 
своята благодарност за навременната помощ, ед-
на от първите в града.

Огнян Огнянов,
Президент РК Пловдив-Пълдин
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Ротари клуб Ямбол

Ротари клуб Ямбол в своята дейност винаги 
е осъществявал инициативи, свързани със 
здравеопазването в града и насочени към 

ранната профилактика и превенция на заболява-
нията, както и към оптимизиране на диагностич-
ните възможности на лечебните заведения. 

В условията на епидемията от COVID-19 и в 
съответствие с новите предизвикателства 
пред здравеопазването,  ротарианците дариха на 
„ДКЦ-1“ – Ямбол първите 300 маски, предназначе-
ни за лекарите, медицинските сестри, лаборан-
тите и санитарите в поликлиниката. Те бяха до-
ставени на 23.03.2020 г. и предоставени на упра-
вителя на диагностично-консултативния център д-р Венцислав Славов.

На 31 март Ротари клуб Ямбол заедно с дамите от Инер Уийл клуб дариха 5000 лв. на МБАЛ „Свети 
Пантелеймон“-Ямбол, предназначени за  закупуване на реанимационно легло с оглед обособяването на нова 
структура в многопрофилната болница, която ще обслужва само болни от COVID-19 и остра дихателна не-
достатъчност, нуждаещи се от интензивно лечение. Дарението беше връчено от д-р Антонина Бъчваро-
ва, президент на РК Ямбол, и д-р Тонка Пенчева, президент на Inner Wheel Ямбол и бе прието от ръковод-
ството на болницата в лицето на д-р Димитър Рунков и д-р Панайот Диманов с благодарност за навремен-
ната подкрепа на общите усилия за адекватна подготовка за справяне с кризисната ситуация. 

Д-р Красимир Пенчев,
Секретар на РК-Ямбол

В тежките времена на борбата с 
COVID-19 приятелите от Ротари 
клуб Нова Загора се включиха на 
пълни обороти. На молбата за 
помощ на местната болница - 
МБАЛ „Света Петка Българска“ 
бяха осигурени дезинфектанти 
(със съдействие на приятеля 
Драгомир Хаджиев). 

Същевременно не бяха забравени и тези, които са на първа 
линия в битката с пандемията - медиците от Центъра за 
спешна медицинска помощ - филиал Нова Загора. Благодарение 
на приятеля Здравко Ников бяха доставени предпазни средства 
за хората, които винаги са на разположение и първи влизат в 
битка за живота на пациентите.

Пламен Прокопиев, 
РК Нова Загора

Ротари Клуб нова загора
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Ротари клуб Стара Загора-
Берое стартира последова-
телна кампания за дарение на 

ЛПС на медицинския персонал на 
болници в Стара Загора, наречена 
#10UDoc /thank you doctors/.

От 20 март до  14 април с помо-
щта на Ротари клуба бяха дарени: 
над 220 защитни гащеризона; 30 
предпазни очила; 250 еднократни 
престилки; 650 калцуни; 700 чи-
фта еднократни ръкавици; и др. 
на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Кир-
кович“, Стара Загора; Комплексен 
онкологичен център, Спешен рен-
тгенов кабинет към отделение 
„Образна диагностика“; АГ клини-
ка в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Кир-
кович“; АГ болница „Ниамед“; над 
200 предпазни шлемове на д-р Сла-
ви Славов, председател на друже-
ството на общопрактикуващите 
лекари в Стара Загора и д-р Юлия 
Кукева, зам-председател.

Мария Лесова, Председател на 
Първичното дружеството на меди-
цинските сестри към общопракти-
куващите лекари в Стара Загора.

Докато течеше нашата кам-
пания #10UDoc, решихме да канди-
датстваме за финансова подкре-
па в размер от 1000 до 5000 лв. по 
Програмата #StandingTogether за 
инициативи във връзка с COVID-19 
на Фондация „Америка за Бълга-
рия“ към Посолството на САЩ. 
Изискванията тогава бяха вече да 
сме направили дарения, свързани с 
тази инициатива. Бяхме одобре-
ни за сумата от 4000 лв., с които 
се закупиха лични предпазни сред-
ства и консумативи Клиниката 
по инфекциозни болести към УМ-
БАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, 
Стара Загора: 80 бр. предпазни 
костюми, 600 бр. предпазни маски 
и 150 бр. дезинфектант.

Допълнително сме осигурили 
и още 60 бр. висококачествени 
предпазни гащеризона, които ще 
бъдат дарени до края на месеца.

Лилия Михайлова,
Секретар 
РК Стара Загора-Берое

Ротари клуб стара загора-Берое
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5хиляди чифта ръкавици и 200 
предпазни маски, тип шле-
мове, осигурени от фонда-

ция „BCause“ и кампанията ù „За 
доброто“, както и 120 предпазни 
шлема предостави Ротари клуб 
Плевен Центрум на УМБАЛ „Д-р 
Георги Странски“ в Плевен. Даре-
нието бе връчено от президента 
на Ротари клуб Плевен Центрум 
Красимир Братанов. С предста-
вители на здравното заведение 
бяха обсъдени и възможностите 
за последващи дарения от стра-
на на плевенските ротарианци в 
зависимост от необходимостите 
на екипите, които са на първа ли-
ния в борбата с коронавируса. 

Ротари клуб плевен Центрум

Ротари клуб Плевен Центрум подпомага и други държавни институ-
ции в мерките срещу разпространението на COVID-19.

Ирена Николова, РК Плевен-Центрум

Тревожната ситуация с 
развитието и борбата с 
COVID-19 в страната и 

конкретно в град Смолян моби-
лизира членовете на Ротари клуб 
Смолян и през изминалата седми-
ца бяха произведени и дарени 520 
броя санитарни маски за много-
кратна употреба на Сдружение-
то на общопрактикуващите ле-
кари в област Смолян, с условието 
по 10 броя от маските да бъдат 
предоставени на всяко джипи в 
областта. В допълнение, по 40 
броя маски получиха отделения-
та по хемодиализа и инфекциозни 
болести в МБАЛ „Д-р Братан Шу-
керов“ в град Смолян, а на Центъ-
ра за спешна медицинска помощ в 
Смолян бяха предоставени 50 броя 
санитарни маски.

Ротари клуб смолян

Даренията бяха произведени безвъзмездно от ротарианеца Райдой 
Краев, собственик на фирма „Косара Стил“ и бяха връчени от президен-
та на Ротари клуб Смолян Александър Калемджиев и група ротарианци.

Ана Шопова,Секретар РК Смолян
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Пандемията от коронавирус постави на из-
питание обществеността в Русе. Верни на 
ротарианските принципи, Ротари клуб Русе 

потърси съдействието на други неправителстве-
ни организации и бизнес компании да се обединят и 
съберат средства за закупуване на нова апаратура 
за диагностика и аспирация на белодробни секрети 
в дълбочина за Специализирана болница за активно 
лечение за пневмофтизиатрични заболявания „Д-р 
Димитър Граматиков“ – Русе. За кратко време съ-
брахме сума от над 25 000 лв., за закупуване на тера-
певтичен бронхоскоп. 

Вдъхновени от темата на ротарианската годи-
на „Ротари свързва света“ – сили обединиха редица 
дарители: РК Русе (6200 лв.), РК Русе-Дунав (5400 лв.), 
Lions club „Сексагинта Приста“ (2000 лв.), Lions club 
Русе (2000 лв.), Зонта клуб Русе (600 лв.), „Доминекс 
ПРО“ ЕООД с управител ротарианката Нина Круше-
ва (5000 лв.), „Холлеман България“ ООД с управител 
ротарианецът Младен Ганчев (5000 лв.).

Бяха дарени и защитни облекла: 10 еднократни 
облекла от РК Русе към Община Русе; 30 броя много-
кратни облекла от „Холлеман България“ с управител 

приятелят Младен Ганчев; 40 бр. предпазни шлемове. 
Дружество „Еквилибриум“ направи дарение за семей-
ства с деца в затруднено положение

РК Русе се включи и дари средства, с които бяха 
закупени памперси за децата и хранителни продукти 
за семействата в криза. 

Венелин Молнар
Тодор Мицов-Тони
РК Русе

Ротари клуб Русе

В дните на световната пандемия Covid-19 Ро-
тари клуб Сливен допринесе по ротариански 
за подпомагане на хората в града, като за по-

редна година организира кампания „Купи и Дари“. Във 
всички магазини от веригата „Мерканто“ предста-
вители на клуба поставиха обозначени колички с ло-
гото на кампанията, в които граждани  да даряват 
продукти от първа необходимост. Към всеки дарен 
продукт от гражданите Ротари Клуб Сливен  доба-
ви още един. Така общо събраните дарения бяха пре-
доставени на Общинската хранителна банка за про-
дукти от първа необходимост „Заедно за теб“, ор-
ганизирана от Община Сливен, за да достигнат те 
до най-нуждаещите се.

Христо Трънчев, РК Сливен Ротари клуб Севлиево и съмишленици осигуриха 
дарение в размер на 3000 щатски долара, с кое-
то бяха закупени лични предпазни средства за 

медиците на „първа линия“, защитни маски за меди-
цинските работници, разпределени пропорционал-
но между Клиника по Инфекциозни болести при УМ-
БАЛ „Д-р Георги Странски” в гр. Плевен, Инфекциоз-
но отделение към МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД в гр. 
Габрово, филиала на Спешна помощ в гр. Севлиево, 
общопрактикуващи лекари и лабораторни специа-
листи към медицинските центрове в гр. Севлиево. 
Защитни маски бяха подсигурени и за дома за стари 
хора в с. Стоките, община Севлиево.

Мариана Петрова, РК Севлиево

Ротари клуб сливен Ротари клуб севлиево
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Covid-19 шокира зловещо 
света! Даде повод за сеп-
ване, но и за философски 
прозрения, които трябва 
да ни поведат към 
по-добро!
Нашата глобална органи-
зация зае достойно мяс-
то в ответната реакция. 
Българските Ротари и 
Ротаракт клубове реаги-
раха еднакво с останалите 
по света: дариха за 
болниците, медиците, хо-
рата на МВР и другите на 
първа линия, дариха храни, 
помогнаха с покупки за 
възрастните... 
Последните два месеца промениха разбирането 
ни за света. Показаха колко далеч всъщност сме 
стигнали в глобализацията, но и как реципрочно, 
именно глобалната солидарност ще ни помогне 
да се справим с негативните предизвикателства. 
А нашето глобално Ротари естествено заема 
предните позиции и в тази нова ситуация!

Илиян Николов, ДГЕ

Не смятам, че ситуацията можеше да 
бъде планирана, а дори и да сме си мислили 

какво ще бъде, едва ли някой е предпола-
гал колко сериозни ще бъдат последиците 

за нас, ротарианците, и нашите близки. 
Изправени сме пред криза - финансова, 

интелектуална, поведенческа. 
Страхът е завладял огромна част 

от населението, разединил го е. 
Като ротарианци и лидери, ние тряб-

ва да останем сплотени, клубовете тряб-
ва да преминат това изпитание и макар с 
намалена активност, не трябва да забра-

вяме каква е целта на Ротари, какви са 
нашите основни ценности, каква е посо-

ката. Ротарианството е преминало 
през много кризи, през войни и забрана 

със закон, оцелели сме, ще преминем 
и през това. Традициите ни са вековни.

Ротари е приятелство! Ротари е подадена-
та ръка, усмивката в тъмното, надеждата за ут-

ре! Желая на всички мои приятели търпение и сила, 
това, убедена съм, сме доказали, че го можем! Нека 
останем сплотени, нека знаем, че можем да разчи-
таме един на друг, предстоят по-добри времена!

Теодора Вълканска, DRRE   

Приятели в Ротари, по ценности, по мисъл 
и убеждения, превърнали се в семейни такива,

Искам да споделя с Вас една история.
Отдавна, някъде в западния свят, в сумрачна и по-
тискащо дъждовна есенна вечер, един мъж пътувал 
сам в колата си. 
Неочаквано двигателят отказал. Мъжът слязъл от 
колата, неразбиращ какво става. Не след дълго пред 
него спрял автомобил, от който слязъл собственик 
на пътна помощ и автосервиз. 
Минути след това в кабината на пътната помощ 
притесненият пътник получил покана от собстве-
ника на автосервиза да сподели вечерята със семей-
ството му и да пренощува в дома му, тъй като в 
малкото градче нямало хотел. 
Разговорили се и се оказало, че и двамата са рота-
рианци. На следващата сутрин, на закуска, домаки-
нът обявил, че колата е поправена и гостът може 
да продължи пътуването си.
На учудването на госта домакинът обяснил, че е из-

попитахме нашите бъдещи лидери как приемат ситуацията, 
при която се поставят на изпитание основните ротариански ценности,  
и какво биха направили, когато поемат управлението на дистрикта

викал рано сутринта монтьорите на работа, за да 
може той навреме да продължи пътуването си.
И е сторил това не защото 
гостът му е ротарианец, 
а защото самият той 
е ротарианец.
Приятели, вярвам, 
че много скоро с тези, 
които са се разпознали в 
домакина, ще се срещнем, 
прегърнем и трудно ще  
изприказваме всичко онова, 
което, подтиквани 
отвътре, сме свършили.
Вярата и убежденията са 
по-силни от всички 
формални пози и раждат 
добри дела. Защото 
по делата ще ни познаят.

Борислав Къдреков, ДГН



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!


