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Най-големите български дарители…

Запознатите с историята знаят, че това 
са карловските братя Евлогий и Христо Ге-
оргиеви. В броя, който излиза в Месеца на 
Фондация Ротари и Седмицата на Интеракт, 
главният акцент е признанието към двамата 
филантропи, както и удостояването с На-

ционалната награда за дарителство на тяхно име на нашия приятел 
Любозар Фратев, ПП на РК Пловдив-Пълдин и председател на ICC 
България-Русия.
Провокиран от тази тема, искам да направим паралел или да раз-
граничим понятията дарител, будител, спомоществовател, донор и 
т.н. Тук някъде имат място и станалите популярни през последните 
десетилетия програми и проекти като еманация  и продължение на 
тези категории, поставили основите на човешките отношения и 
съчувствие.
Чувал съм да казват, че тънката разлика между хуманитарните и да-
рителските действия основно се свързва с директния контакт при 
дарението или приемането на определената кауза в хуманитарната 
подкрепа. Красноречив пример за това е програмата „ПолиоПлюс“.
И все пак има ли понятие, което да обединява, да свързва тези ка-
тегории, за които говорим досега. Мисля, че животът и делата на 
братята Евлогий и Христо Георгиеви подсказаха коя е думата, нака-
рала ги да сторят всичко това: РОДОЛЮБИЕ.
Ето тук пък идва преклонението към тези, които олицетворяват 
тази дума: любовта към народ и родина даде повод да празнуваме  
1 ноември. Десетото издание на проекта „Народните будители  
и Аз“ вече в четири области, неговата масовост и устойчивост, 
както и многото прояви на Ротари клубовете в страната ни дават 
увереност,  че можем подобаващо да осмислим този празник.
Приятели, обичайте всичко постигнато и се наслаждавайте на не-
говите плодове!
Така е и в Ротари!

Ваш
Наско Начев, издател 
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 BETWEEN FRIENDS

Ноември

Марк Малоуни

Президент,  
ротари интернешънъл

Драги приятели ротарианци и членове на Ротари семейството,
Денят на Ротари в Организацията на обединените нации, който отбелязваме 
всеки ноември, е важно напомняне за историческите отношения между 
нашите организации. Но тази година събитието е дори по-важно от 
обикновено, защото празнуваме 75-годишнината от Хартата на ООН през 
юни 2020 г.

Може да се запитате защо празнуваме тази годишнина? За Ротари е напълно 
разбираемо, защото изиграва критична лидерска роля в Конференцията в 
Сан Франциско, която сформира ООН през 1945 г. През цялата Втора 
световна война Ротари публикува материали за значението на създаването 
на такава организация за запазване на световния мир.

Не само Ротари помага за формирането на ООН, The Rotarian също играе 
водеща роля в предаването на нейните идеали. Ротари образова членове 
си за плановете за създаване на ООН чрез многобройни статии в The 
Rotarian и чрез брошура със заглавие „Оттук нататък“! Когато идва време 
за писане на хартата на ООН, Ротари е една от 42-те организации в САЩ, 
поканени да служат като консултанти на делегацията на конференцията 
в Сан Франциско.

Всяка организация имала места за трима представители, като 11-тимата 
представители на Ротари Интернешънъл се сменяли. Хората, официално 
представляващи Ротари, включват генералния секретар, настоящия и 
няколко минали президенти и редактора на The Rotarian. В допълнение, 
ротарианците от Африка, Азия, Австралия, Европа и Северна и Южна 
Америка служат като членове или консултанти на делегациите на техните 
собствени нации.

Имаме дълбока и трайна връзка с ООН, която заслужава да бъде отбелязвана 
и ценена. За да почете тази връзка, Ротари ще бъде домакин на пет 
специални събития от сега до юни: Ротари деня в ООН в Ню Йорк на 9 
ноември; три президентски конференции догодина в Сантяго, Чили, Париж 
и Рим; и финален празник малко преди Международната конвенция на Ротари 
в Хонолулу.

Фокусът върху ООН през следващата година не е само върху миналото; тя 
осветява и пътя на нашето бъдеще. Много са паралелите между работата, 
която вършим чрез нашите фокусни области, и работата на целите на 
ООН за устойчиво развитие. Въпреки че тези цели са наистина невероятно 
амбициозни, те осигуряват вдъхновение и насока и са много подобни на 
ротарианските, които доказано създават трайна, положителна промяна в 
нашия свят. Целите могат да бъдат постигнати, но само ако се следват 
със същия дългосрочен ангажимент и упоритост, които Ротари разбира 
толкова добре. Сами не можем да осигурим чиста вода за всички, не можем 
да премахнем глада, не можем да изкореним полиомиелита. Но заедно с 
партньори като ООН, разбира се, че можем.

Моля, помислете за присъствие на един от 
нашите пет празника на ООН. 

Очаквам с нетърпение да споделям новини за 
тези специални събития през цялата година.
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OUR WORLD

УРУГВАЙ
През март Интеракт клуб на 
Ривера Фронтера де ла Пас 
се събра на празен парцел зад 
местния спортен стадион и 
почисти боклуците, натрупани 
там. 14 гимназисти, както и 
членове на Ротари клубовете 
на Ривера Фортин и Ривера 
Чико, и жители на общността, 
прекараха пет часа в чистене 
на терена. Участието им в 
#Trashtag Challenge - глобална 
инициатива през социалните 
медии за насърчаване на добро-
волци да почистят отпадъци 
– завърши с 15 големи торби, 
пълни с боклук, казва членът 
на клуба Мария Росано, която 
оттогава навърши 18 години 
и се присъедини към Rotaract. 
„Може би беше малка промяна, 
но малките неща могат да 
направят голяма промяна.“

ИСПАНИЯ
Членовете на Ротари клуба в 
Елче-Илис, заедно със семей-
ствата и приятелите си, се 
разхождаха из дивата приро-
да по време на екскурзия до 
природния резерват Ел Хондо 
и училищния музей „Пусол“, 
като и двете са финансово 
подкрепени от клуба. Посе-
щението през ноември 2018 г. 
беше забавно, но и образова-
телно. „Специално за нашите 
деца, това са прекрасни места 
за посещение и научаване на 
историята на нашата околна 
среда“, казва членът на клуба 
Хесус Макарио. 45-членният 
клуб участва в около 20 про-
екта всяка година. Последните 
им усилия включват закупуване 
на линейка в Ливан заедно 
с местния клуб и помощ на 
училище, обслужващо деца в 
неравностойно положение, 
казва той.

УГАНДА
От 1999 г. Ротаракт клубът 
в Университета за наука и 
технологии в Мбарара подкре-
пя 40-те ученици с увредено 
зрение в основното училище 
„Света Елена“. Ротаракто-
рите организират празнични 
партита и даряват  храна, 
тоалетни принадлежности и 
училищни пособия, включително 
хартия за машини за писане на 
брайл. През 2018 г. членовете 
на клуба научават, че само две 
от машините на училището 
работят, други  две често 
се повреждат, а 12 изобщо не 
работят. Нова машина струва 
над 800 долара, затова клубът 
се свързва с един от малкото 
специалисти в Уганда за ре-
монт на брайлови машини. Той 
отремонтира 14 ръчни пишещи 
машини Perkins Braillers.

Ел Хондо е дом 
на 172 вида птици, 

включително 
мраморен тийл 

и белоглава патица.

Уругвай

Испания
Ливан 

Уганда

Хора на действието  
по целия свят

Австралия
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АВСТРАЛИЯ
Комбинирайки приятелска 
конкуренция и празненства на 
общността, Забавният ден на 
регатата на мокрото дъно на 
панталоните, организиран от 
Ротари клуб Йънгтаун, събра 
над 30 000 долара за благот-
ворителност през последните 
три години. Тази година повече 
от 200 състезатели изработи-
ха лодки и гребла, използвайки 
само картон и лента (тези, 
които искаха да избегнат на-
мокряне, имаха възможност да 
участват в „сухо“ надбягване) и 
се срещнаха в езерото Уевърли 
Парк през март. Награди бяха 
присъдени за креативност, еки-
пен дух, екипна дреха и дизайн, 
като размерът на лодката е 
ограничен до приблизително 5 
на 8 фута.
„Учители, родители, треньори, 
деца и семейства непрекъсна-
то идваха при членовете на 

нашия клуб и ни поздравяваха 
за иновативното и семейно 
събитие, казва членът на клуба 
на Йънгтаун Джордж Манифолд. 
Беше много приятно.“
Всяка година част от набрани-
те средства са за финансиране 
на изследвания в областта на 
психичното здраве, предоста-
вяне на стипендии за студенти 
по медицина и медицински сес-
три, местни студенти, които 
се интересуват от здраво-
словни проблеми, и подкрепа за 
различни общи научни изслед-
вания в областта на здраве-
опазването. Клубът използва 
част от постъпленията и за 
закупуване на инсулинови помпи 
и финансиране на инициативи 
за психично здраве за младите 
хора.

ЛИВАН
С ролеви игри и игри със зарове 
120 ученици от две училища в 
Саида приложиха своите умения 
за съпричастност и сътрудни-
чество, като разработиха и иг-
раят игра в клас, съсредоточена 
върху ценностите на Ротари. 
Ротари клуб Саида организира 
проекта за борба с агресията в 
училище. Учители, студенти и 
ротарианци работиха заедно, за 
да проектират играта, при-
годена за шести и седми клас. 
Отчасти игра на дъска с карти 
и парчета от игра, отчасти 
шаради, играта включва супер-
герои, мечтани от учениците. 
Целта е „да се забавляват, като 
поемат предизвикателства 
като екип, докато тестват 
знанията си за уменията на 
миростроител“, казва Гада Аюб, 
президент на клуба и ръководи-
тел на проекта.

Най-ранният еквивалент на 
картона е произведен в Китай 
през 17 век.



66

Фондацията,  която надгражда
Фондация Ротари е призната за 

една от най-ефективните и добре 

управлявани благотворителни 

организации в света, с 12 поредни 

четиризвездни оценки от Charity 

Navigator и оценка A-plus от 

CharityWatch. 

Ние знаем, че Фондацията помага 

ротарианците да правят добро 

по света, но може да е трудно 

да се предаде пълният обхват на 

работата й. Така че сме обобщили 

някои цифри от последните пет 

години: 2014-15 до 2018-19, 

които да разкажат историята на 

щедростта на ротарианците и 

добрите дела, които Фондацията 

подкрепя. Ноември е Месец  на 

Ротари Фондацията; за да дадете 

своя принос, отидете на 

rotary.org/donate
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Фондацията,  която надгражда
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ХЕНРИЕТА ФОРЕ води УНИЦЕФ към историческо 
време. На планетата има 1,8 милиарда млади хора на 
възраст между 10 и 24 години – най-голямото поко-
ление млади хора, които някога е виждал – и те са 
концентрирани в развиващия се свят, където мно-
зина са изправени пред бедност, насилие и недостиг 
на възможности за образование. 

Форе очертава някои статистически данни: 200 
милиона юноши по света не посещават училище; 6 от 
10 деца не отговарят на минималните нива на владеене 
на четене и математика. „Някои наричат   това бомба 
със закъснител“, казва тя. Тя обаче е оптимистична 
и подкрепя нова инициатива, която има за цел да пре-
върне потенциалната демографска криза във възмож-
ност. Нарича се „Неограничено поколение“. „Нашата 
цел е много ясна, каза Форе в разговор за TED през 2018 
г. Ние искаме до 2030 год. всеки млад човек да посеща-
ва училище, обучение или заетост, съответстваща 
на възрастта му“ УНИЦЕФ се присъедини към други 
организации, за да създаде „Неограничено поколение“, 
за да позволи на частния сектор, правителствата, 
нестопанските организации и академичните среди да 
споделят идеи и да търсят финансиране за разширя-
ване на идеите, по които работят. Световната бан-
ка обеща един милиард долара за усилията и сега Форе 
призовава ротарианци, ротарактори и интерактори 
да споделят своите идеи. Форе мисли смело за усили-
ята на УНИЦЕФ за изкореняване на полиомиелита в 
партньорство с Ротари, Световната здравна орга-
низация, американските центрове за контрол и пре-
венция на заболяванията и фондацията Бил и Мелинда 
Гейтс. „Трябва да извървим тази последна миля; тряб-
ва да завършим работата“, казва тя. Подходът й в 
най-труднодостъпните райони включва план за инве-
стиране на 50 милиона долара за интегриране на по-
цялостно здравеопазване в усилията за премахване на 
полиомиелита като стимул за родителите да дове-
дат децата си да бъдат ваксинирани. С опит начело 
на фирмата за производство и инвестиции на семей-
ството си, Holsman International, Форе става дирек-
тор на американския монетен двор през 2001 г. Там 
тя модернизира производствения процес, спечелвай-
ки вниманието на тогавашния държавен секретар на 
САЩ Кондолиза Райс, който я избира като държавен 
секретар по управлението, прословута трудна рабо-
та, която включва управление на 267 посолства и кон-
сулства и 7 200 служители по целия свят. По-късно тя 

прекарва две години в USAID, където е първата жена 
директор. На въпроса какви умения са необходими за 
ръководенето на такива сложни институции, Форе 
казва: „Понякога мислим, че организациите са отда-
лечени творения. Но те не са. Те са пълни с хора и съм 
сигурна, че хората са най-важното ни предимство. 
Така че, ако мислите за организация като за събиране 
на хора, които страстно се интересуват от дадена 
тема, тогава вероятно ще се свържете с тази орга-
низационна култура.“

Форе говори с редакторката Ванеса Главинскас 
от своя офис в Ню Йорк.

THE ROTARIAN: Като се върнете назад към Ваша-
та кариера, какви преживявания Ви помогнаха да 
се подготвите да ръководите УНИЦЕФ? 

ФОРЕ: Както много ротарианци, аз съм ръково-
дила бизнес, семейния си бизнес. Научава ви да ми-
слите каква стойност получавате за вашите ин-
вестиции и дали трябва да инвестирате в една или 
друга област, нов продукт, нова услуга. Никога няма 
достатъчно пари или достатъчно хора, които да 
ви помогнат, но трябва да слушате клиентите си. 
Сега, когато имам шанса да служа на Организацията 
на обединените нации, този опит ми помага да осъз-
ная, че слушането на хора по света е много важно и 
да мисля за това, как публично-частните партньор-
ства могат да подобрят света. 

TR: Какво преживяване в УНИЦЕФ беше незабра-
вимо за Вас?

ФОРЕ: Едно от първите ми пътувания в тази 
роля беше в Южен Судан през януари 2018 г. Срещ-
нахме се с редица майки, които ходеха с часове, за да 
доведат децата си в клиника. Децата бяха недохра-
нени и майките имаха възможност да останат там 
с тях една седмица, за да изхранват децата си. Но 
те нямаха начин да променят проблемите, с които 
се сблъскаха у дома, което означаваше, че ще се вър-
нат отново след няколко месеца. Това е хуманитарна 
нужда, но също така и дългосрочна нужда от разви-
тие. При краткосрочни кризи съществуват и дъл-
госрочни потребности от развитие, които трябва 
да разрешим, за да може хората да бъдат самосто-
ятелни.

TR: Когато говорихте на Международната 
асамблея на Ротари през януари, с какво предизви-
кате ротарианците?

ФОРЕ: Е, първо и най-важно, много дълбоко и 

ХЕНРИЕТА ФОРЕ
Обвързването на 1,8 милиарда млади хора с образованието  

и работните места е голяма хапка. Изпълнителният директор на УНИЦЕФ 
призовава ротарианците за идеи
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сърдечно благодаря на всички ротарианци, които 
събраха средства и повишиха информираността за 
полиомиелита. Нямаше да има огромния успех на про-
грамите за полиомиелит без Ротари. Но не е време 
за самодоволство. Трябва да приключим работата. 
Гледам към интегративния подход: Освен да получат 
ваксината срещу полиомиелит, родителите искат 
също така децата да бъдат прегледани за други 
здравословни проблеми и да могат да изхранят де-
тето си. Това е голям стимул. Ако успеем да полу-
чим повече здравни услуги, интегрирани в усилията 
за премахване на полиомиелита, това ще бъде много 
важен начин да достигнем до бедните общности, 
особено в Афганистан, Нигерия и Пакистан, където 
вирусът все още е ендемичен. 

TR: Наскоро предложихте инициатива за 50 ми-
лиона долара да направите точно това. Ще започ-
нете ли с фокусиране върху конкретни региони?

ФОРЕ: Да, Афганистан е първото място, към кое-
то ще се насочим, Пакистан е № 2, а Нигерия № 3. В 
рамките на тези страни има много специфични гео-
графски области, които се нуждаят от тази помощ. 
Те са селски райони. Обикновено са ръководени от 
ста рейшини, които не са част от правителство-
то или общата федерална система. В тези села няма 
медицински клиники; никой нищо не прави. Така че, 
ако можем да влезем дори с мобилно устройство, 
което може да помогне да направим ваксинациите и 
някои от основните здравни проверки, вестта ще 
се разпространи и родителите ще доведат децата 
и това е, което искаме. Искаме те доброволно да 
дойдат при нас.

TR: Каква е Вашата конкретна цел с тази кам-
пания? Виждали ли сте, че този подход има положи-
телно въздействие?

ФОРЕ: Инициативата има за цел да помогне за 
подобряване на цялостното здраве и благополучие 
на децата, както и да увеличи обхвата на ваксина-
ция срещу полиомиелит в тези общности. Целта за 
ликвидиране на полиомиелит означава, че всяко дете 
трябва да бъде ваксинирано, а работниците от по-
лиомиелита трябва да стигнат до всяко село, неза-
висимо какво. Много от зоните с най-висок риск от 
полиомиелит, посещавани от здравните работни-
ци, често са също най-необслужени, а програмата се 
стреми да осигури доставката на пакет от основни 
услуги, които са повече от „двете капки“. Рано е за 
примери за въздействие, тъй като интегрираният 
пакет от услуги започна да се разпространява само 
преди няколко месеца. Въпреки това, ние силно вяр-
ваме, че това ще допринесе за по-широкото прие-
мане на ваксината. Тази инициатива се заражда от 
опита, с който се сблъскват служителите по поли-
омиелита, от гневни и често отчаяни майки и бащи 

в недооценени райони, изискващи основни услуги за 
децата си извън полиомиелитната ваксина.

TR: Здравната инфраструктура е, която подо-
брявате постоянно, като добавяне на болница на-
пример? Или по-често се предлагат краткосрочни 
здравни услуги?

ФОРЕ: Пакетът от услуги зависи от необходи-
мостта в общността. Например, в някои райони в 
провинции Кандахар и Хелманд в Афганистан ние из-
граждаме водоснабдителни мрежи за доставяне на 
безопасна питейна вода и канализация. В други райо-
ни разширяваме хранителните услуги за лечение на 
тежко остро недохранване сред децата и предоста-
вяме здравни услуги за майките. В Южен Пакистан 
ремонтираме и оборудваме работна стая в здравен 
център на общността, като същевременно разши-
ряваме услугите за здраве и хранене на майката в 
няколко района. Инициативата е инвестиране и в 
отваряне на неформални образователни центрове 
в определени райони в Пакистан с голям брой деца 
извън училище.

TR: Вие също сте лидер на нова инициатива, 
наречена „Неограничено поколение“. Можете ли да 
опишете това?

ФОРЕ: В момента всеки месец 10 милиона млади 
хора по света навършват 18 години. Те се нуждаят 
от работа. Знаем, че не създаваме 10 милиона нови 
работни места всеки месец. В много африкански 
страни средната възраст е 20. Африканските дър-
жавни ръководители молят за помощ при модерни-
зирането на техните средни училищни системи. Те 
искат да свържат това с професионалните умения. 
Така УНИЦЕФ и нашите партньори очертаха чети-
ри области, за които знаем, че ще се нуждаем от 
помощ. Едната е първично фундаментално образо-
вание. Всяко дете трябва да може да чете, пише и 
да брои. В света днес 6 от 10 младежи не отговарят 
на основните нива на грамотност. Второто е, че 
младите хора трябва да притежават някои основни 
житейски умения: те се нуждаят от езикови умения, 
да могат да общуват, нуждаят се и от финансови 
умения, за да бъдат предприемачи. Третата област 
е професионалното обучение. И четвърто, всички 
искат цифрови умения. Така че ние се надяваме све-
тът да се застъпи за тези млади хора, че може да 
има движение, което да ги образова и да ги свърже с 
бъдещите поминъци. 

TR: Как могат да помогнат ротарианците? 
ФОРЕ: Имаме нужда от ментори. Нуждаем се от 

хора, които могат да предлагат стажове (в смисъл 
професионално обучение), стажове и стажове (ста-
жове на всички нива). Ако въобще съществува абсо-
лютно перфектно събрана група за това, това щяха 
да са ротарианци. Ротарианците са лидери на общ-
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ността и биха могли да водят инициативи, които 
позволяват на младите хора да стажуват за работа 
директно от местните гимназии. Ако ротарианци-
те могат да наставляват дистанционно младите 
хора в други страни, това ще бъде промени света за 
тях. Младите хора също искат програми за работа, 
тъй като мнозина нямат икономическата свобода 
да плащат такси в училище и да купуват книги и хра-
на. Даването на начин да печелят малко пари след 
училище би било мощен начин да им помогнете.

TR: С кого работи УНИЦЕФ по тази инициати-
ва?

ФОРЕ: „Неограничено поколение“ е програма на 
УНИЦЕФ и има повече от 60 партньори, като Све-
товната банка, която ще инвестира 1 милиард до-
лара в подкрепа на прехода на младите хора към ра-
бота, и правителството на Ирландия, което даде 
един милион евро за подпомагане отключването на 
потенциала на младите хора. 

TR: Как се различават предизвикателствата 
пред това поколение от това, което са преживели 
предишните поколения?

ФОРЕ: Изкуственият интелект и технологии-
те променят лицето на работата. Клаус Шваб от 
Световния икономически форум говори за четвърта 
индустриална революция. Работа, която родители-
те ни имаха или която ние имаме, няма да я има за 
много млади хора. Не сме свършили добра работа по 
модернизирането на училищните системи, за да на-
учим уменията, от които младите хора се нуждаят, 
за да се адаптират към свят, който свързва маши-
ните и технологиите с хората. Това е едното пар-
че. Второто парче е размерите на това поколение. 
Десет милиона работни места на месец са голямо 
предизвикателство за света, така че ще трябва да 
помогнем на младите хора да се насочат към масово 
предприемачество. 

TR: Има ли други възможности ротарианците да 
работят с УНИЦЕФ? 

ФОРЕ: Целите на ООН за устойчиво развитие са 
амбициозни и за постигането им до 2030 г. ние тър-
сим иновации и ускорители. Това могат да бъдат 
бизнеси, които имат продукти, услуги или платфор-
ми, които биха могли да помогнат да се ускори начи-
на, по който достигаме тези цели. Например, току-
що прочетох във вестника за преносимо ултразву-
ково устройство, което има кабел, прикрепен към 
ултразвуков рецептор. Можете да го поставите на 
корема на жена, която е бременна, за да видите как 
се справя бебето. Бихте могли да го поставите на 
коляното на ранен младеж. Можете да го използвате 
на гърдите на бебе, за да видите дали има пневмония. 
Има ли новости, които ротарианците са видели или 
изобретили? Бихме искали да контактуват с нас, 

за да видим дали има начин да използваме тези идеи 
някъде по света. Обърнете се към моите колеги от 
нашия екип за партньорства за глобална кауза на 
e-mail: gcp@unicefusa.org.

TR: Какво се надявате да постигнете по време 
на мандата си в УНИЦЕФ?

ФОРЕ: Първо, бих искала да намеря повече начини 
за преплитане на хуманитарна помощ и помощ за раз-
витие. За да засадите семената на дългосрочно раз-
витие, когато реагирате на хуманитарна криза – се 
нуждаете от една водоснабдителна система или об-
разователна система. Нуждаете се от нея в първия 
ден на криза и имате нужда и години по-късно. Бях в 
Мозамбик по време на наводнението от циклона Ай-
дай и първото нещо, което излезе навън строя, беше 
водоснабдителна система. Без чиста вода холерата 
се разпространява и най-вече децата започват да 
се разболяват и вие ги губите. Бих искал да засадя 
семената на дългосрочни решения. Вместо  само се 
внася бутилирана вода, да се работи върху общин-
ската водопроводна система. Втората област, 
която бих искал да видя променена, е първичното 
здравеопазване. Ако можем да предоставим първич-
ни здравни грижи - здравни грижи в общността - на 
семействата по света, това би било много мощно. В 
Афганистан например много селски общности нямат 
достъп до основни услуги като ваксинации, грижи за 
болни деца и антенатален преглед. С подкрепата на 
Япония и Корея УНИЦЕФ подкрепи предоставянето 
на услуги за първична помощ на почти един милион 
жени, деца и новородени през миналата година, чрез 
70 мобилни здравни екипа, свързани или предоста-
вяни от здравните служби на местната общност. 
Това е чудесен пример за това, как можем да комби-
нираме инвестициите с експертния опит и местния 
обхват на правителствата и партньорите - не само 
за да предоставим временно облекчение, но и да запо-
чнем да изграждаме системи, които да траят дълго. 
Третата област е тази идея за иновации. Знам, че 
ако частният сектор се присъедини към публичния 
сектор, този свят би могъл да се подобри много. Ние 
често просто не знаем как да работим помежду си. 
Но в момента, по време на мандата си в УНИЦЕФ, ис-
кам ротарианците да знаят, че вратите са широко 
отворени. Нуждаем се от всички идеи и технологии 
и мозъци на частния свят, за да постигнем целите 
си за развитие. Четвъртото е „Неограничено поко-
ление“. Това е абсолютният призив на нашето време 
да помагаме на младите хора и ако го направим, све-
тът ни ще бъде по-добро място. И разбира се, бих 
искала полиомиелитът да бъде изкоренен по време на 
мандата ми. Ротари беше толкова великолепен и аз 
искам да дам своя дял.
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ШЕКХАР МЕХТА от Ротари клуба в Калкута-Маха-
нагар, Индия, е изборът на Номиниращия комитет 
за президент на Ротари Интернешънъл за 2021-22 
г. Мехта признава, че настоящите тенденции в 
членството са предизвикателство и казва, че раз-
витието на членството трябва да бъде най-голе-
мият приоритет на Ротари. Той смята, че съсредо-
точаването върху регионалните планове, успешно 
преминаването на Ротарактори в Ротари клубове 
и увеличаването на многообразието (включител-
но жени-членове) може да доведе до 5-процентен 
нетен растеж на членството всяка година. „Необ-
ходима е голяма мозъчна атака, за да се намерят 
ефективни решения, подходящи за различните об-
ласти на света“, казва Мехта. Той добавя, че реги-
оналният етнос и култура трябва да бъдат взети 
под внимание, за да се намерят локализирани реше-
ния, тъй като „не мерим всички с един аршин.“ Той 
смята, че Ротари може да се разпростре и върху 
нови географски области и страни. Като катего-
ричен привърженик на стратегическия план на Ро-
тари, Мехта казва, че ще насърчава клубовете да 
използват собствените си планове за действие, за 
да затвърдят основните ценности на Ротари. В до-
пълнение, Мехта казва, че Ротари трябва да стане 

по-съвременен и адаптивен, като се съсредоточи 
върху партньорствата с правителства и корпо-
рации, разширявайки партньорства с организации, 
специализирани в областите на фокус на Ротари, и 
инвестирайки в технологии. 

Мехта е счетоводител и председател на Skyline 
Group, компания за развитие на недвижими имоти, 
която той основава. Той е и директор на Индийския 
клон на базираната в Канада организация Operation 
Eyesight Universal. Дълги години Мехта е активен в 
справянето с бедствия. След цунамито в Индийския 
океан през 2004 г. той помага за изграждането на 
близо 500 домове за семейства, засегнати от бед-
ствието. Той е попечител на международната аген-
ция за помощ при бедствия и партньор на Ротари 
проекта ShelterBox. Чрез Фондацията за хуманност 
на Ротари Индия, Мехта създава програма, извър-
шила над 1500 операции на сърцето в Южна Азия. 
Той е и архитект на програмата TEACH, която на-
сърчава грамотността в цяла Индия и достига хи-
ляди училища. 

Член на Ротари от 1984 г., Мехта е служил на 
Ротари като директор, член или председател на 
няколко комисии, координатор на зоните, ръково-
дител на обучения, член от екипа на техническите 
съветници на Фондация Ротари и дистрикт гувер-
ньор. Той е и председател на Фондация Ротари (Ин-
дия). Мехта е носител наградата на Rotary’s Service 
Above Self и The Rotary Foundation’s Citation за изклю-
чителна служба. Той и съпругата му Раши са големи 
донори и членове на Bequest Society. 

Членовете на Номинационната комисия: Mikael 
Ahlberg, Ölands Södra, Sweden; Bernhard Baumgartner, 
Kitzbühel, Austria; Gerson Gonçalves, Londrina-Norte, 
Brazil; Serge Gouteyron, Valenciennes-Denain aérodrome, 
France; Mary Beth Growney Selene, Madison West Towne-
Middleton, Wisconsin; Allan O. Jagger, Halifax, England; 
Masahiro Kuroda, Hachinohe South, Japan; Hsiu-Ming 
(Frederick) Lin, Taipei Tungteh, Taiwan; Larry A. Lunsford 
(secretary), Kansas City-Plaza, Missouri; Anne L. Matthews 
(chair), Columbia East, South Carolina; Ekkehart Pandel, 
Bückeburg, Germany; P.T. Prabhakar, Madras Central, India; 
José Antonio Salazar Cruz, Bogotá Occidente, Colombia; 
M.K. Panduranga Setty, Bangalore, India; Steven A. Snyder, 
Auburn, California; Yoshimasa Watanabe, Kojima, Japan; 
and SangKoo Yun, Sae Hanyang, Korea.

The Rotarian

ШЕКХАР МЕХТА ИЗБРАН  
ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РОТАРИ 2021-22 Г.
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Президентът на International Inner Wheel (IIW) 
Филис Чартър посети България, придружавана 
от своя съпруг ротарианеца Пол Чартър. Г-жа 

Чартър бе гост на годишния обучителен семинар на 
Дистрикт 248 България на 12 октомври в Арбанаси. 
Форумът бе открит от чеърмен проф. Снежана 
Тишева, представила проектите и насоките на бъ-
дещата дейност на Дистрикт 248,  който има 26 
клуба у нас.  

Историята на IIW, основана в Манчестър през 
1924 г. от съпруги на ротарианци, бе основна тема 
в изложението на нейния президент Филис Чартър 
в контекста на предизвикателствата на новото 
технологично време. Работата на клубовете по све-
та за по-активно популяризиране на дейността им, 
която е полезна и сериозна, но за нея обществото, 
все още не знае достатъчно, както и връзките с Ро-
тари, бяха акценти в  изявлението на г-жа Чартър. 
Клубовете в условията на модерните технологии, 
възможностите за електронни заседания онлайн, 
разширяване членството за млади хора, също бяха 
поставени на вниманието на форума в словото на 
Президента на International Inner Wheel, последвано 
от интересни дискусии. 

Г-жа Чартър сподели: „Inner Wheel не се състезава 
с Ротари. Ние искаме да работим заедно с ротариан-
ците. Има място и за двете орга-
низации, които да си съдействат 
и подкрепят. Има много проблеми 
в този свят, за чието решаване 
можем  да помогнем – проблемът 
с бедността, достъпност на 
образованието, опазването на 
околната среда, контролът вър-
ху климата, борбата с болести-
те, женското здравеопазване и 
много други, които засягат си-
гурността и благосъстоянието 
на всички. Човек би казал: Заедно 
можем.“ 

В този дух бе и приветстви-
ето от името на Ротари Бълга-
рия, поднесено на официалната 
вечеря след семинара от съпруга 
на чеърмен проф. Снежана Тишева 
проф. Димитър Господинов. 

На семинара бяха представени 
националните проекти на Дис-

трикт 248, на много места, реализирани съвместно 
с Ротари: „Антидрога“ и „Чети – Дари!“. Презенти-
раха се  и  идеи за нови проекти: „Засади дърво“ и 
„Заедно по (не)обикновените пътеки на България“. 

Президентът на IIW Филис Чартър започна свое-
то посещение в България от Inner Wheel клуб Плевен, 
клуба на чеърмен проф. Тишева, и продължи след се-
минара със срещи  в IW клуб Казанлък,  IW клуб Стара 
Загора и IW клуб Стара Загора-Берое. Президентът 
Чартър се запозна отблизо с дейността на клубо-
вете, участва в техни сбирки, връчи значки на но-
воприети членове и разгледа забележителностите 
на градовете домакини. В някои от сбирките участ-
ваха и членове на IW клубове от съседни градове. В 
Казанлък съпругът на Президента на IIW, Пол Чар-
тър, участва в сбирка на Ротари клуб. Посещение-
то на Президента на International Inner Wheel у нас 
приключи със среща с дамите от IW клуб София. 

Това не е първата визита на Президент на 
International Inner Wheel у нас. Преди две години в  
Пловдив е посрещната д-р Капила Гупта, през 2016 
година  - г-жа Шарлот де Вос, а през 2000 година тук  
е  г-жа Вивиън Болтън.

Диана Рамналиева,
Редактор на Дистрикт 248 България

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА INTERNATIONAL INNER WHEEL 
ФИЛИС ЧАРТЪР В БЪЛГАРИЯ
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НоемвриПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

Ни хао, ротарианци!
Току-що направихме първото събитие за набиране на средства в Тайван за Фондация 
Ротари - и беше голям успех.
Тайванската асоциация на членовете на AKS организира събитието през август в Тай-
пе. Бяхме посрещнати с вдъхновяваща реч от Равишанкар Дакоджу от Ротари клуба 
на овощните градини в Бангалор, Индия, Дистрикт 3190. Той сподели защо отделя от 
своето време и пари  и защо е донор на органи. Щедростта му е легендарна и той иска 
да помогне на света по всякакъв възможен начин. Речта му докосна всички присъстващи 
на събитието.
С удоволствие и чест съобщаваме, че крайната сума в набирането на средства беше 
5,5 милиона долара. Имаме 11 нови членове на Обществото на Арч Клъмпф, които до-
принасят на нивото на председателския кръг (от 500 000 до 999 999 долара) и 14 на 
нивото на попечителите (от 250 000 до 499 999 долара). Благодаря на нашите щедри 
дарители в Тайван!
На големи събития като това си припомням как Ротари ни дава нещо добро, което 
всички можем да направим заедно. Нашата служба ни свързва с толкова много интерес-
ни хора от цял   свят. Когато се срещаме, разбираме за най-различни проекти и винаги е 
вдъхновяващо. Разбира се, не спираме да се учим един от друг.
Това дава такъв прекрасен урок на нашите деца. Ние споделяме с тях значението на при-
общаването и формирането на нови връзки с други хора. Показваме им и какво е наистина 
важно в живота: да осъществяваме връзки, да подобряваме живота на нуждаещите се и 
да правим всичко възможно за другите. Ротари е най-доброто образование, което може 

да има едно семейство.
Затова дайте своите „високи пет“ на Ротари и намерете начини да доведете семейството си в Ротари. 
Това е най-прекрасният подарък, който можете да споделите с хората, които обичате.

Декември

Гари С.Г. ХуанГ, 
ПредСедател

на Съвета

на ПоПечителите  
на Фондация ротари

Ни хао, ротарианци!
Годината почти приключи и знам, че мислите за подаръци и правене на последни дарения. Чудите се как най-
добре да покажете своята признателност и любов.
Отговорът е много прост - направете своите подаръци на Фондацията Ротари. Не само защото аз го 
казвам: В независим анализ вашата Ротари Фондация беше класирана на първо място сред най-известните 
благотворителни организации в света. За 12-а поредна година Фондацията Ротари получи най-високата оцен-
ка - четири звезди - от Charity Navigator, независим оценител на благотворителни организации. Фондацията 
спечели максималните 100 точки за демонстриране както на силно финансово здраве, така и на ангажираност 
с отчетността и прозрачността в рейтинговите оценки на Charity Navigator за август.
В писмо до фондацията Charity Navigator отбелязва, че „само 1 процент от благотворителните организации, 
които оценяваме, са получили поне 12 последователни оценки от четири звезди, което показва, че Фондация-
та Ротари превъзхожда други благотворителни организации в Америка. Това изключително признание на Charity 
Navigator отличава фондацията от своите събратя и демонстрира на обществеността нейната надеждност.“
Това признание идва на върха от награди, спечелени през последните няколко години. Ангажиментът на Ротари 
за изкореняване на полиомиелита в световен мащаб спечели „Най-добър проект с нестопанска цел“ в кампани-
ята „Награди за героите в един милиард действия на мира “- международно глобално гражданско движение за 
справяне с най-важните проблеми в света. А Асоциацията на специалистите по набиране на средства - най-
голямата световна мрежа от професионалисти - нарече Ротари Фондацията – Изключителна фондация, в чест 
на нашите дългосрочни постижения.
Лесно е да се каже, че принадлежим към една от най-големите филантропски организации в света. Но истината 
е, че вашата Ротари Фондация е най-добрата. Така че приключете годината, като 
дадете най-големия подарък от всички на света. Дайте пет и покажете вашата 
подкрепа за Фондация Ротари.
Весела Коледа и честита Нова година!

TFR
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Митко Минев

диСтрикт Гуверньор 2019-20
диСтрикт 2482 БълГария

РОТАРИ 
СВЪРЗВА СВЕТА

Здравейте приятели! 
През изминалия месец октомври продължихме успешната си служба, водени от 
визията на Ротари за трайни промени към по-добро в себе си, в общностите, 
в които работим, по целия свят! Успешно приключихме първата фаза от 
обучението на екип 2020-2021 съвместно с провеждането на трите асамблеи 
на приятелството във Варна, София и Ямбол. 
Подобаващо, с организирани събития в общностите на почти всички клубове, 
и със силна кампания в социалните мрежи беше отбелязан деня на борбата ни 
с полиомиелита - 24 октомври. Значителни суми бяха набрани и внесени по 
сметката на този фонд във Фондация Ротари. 
Заедно с нашите партньори от РАК и с енергията и активността на младите 
ни приятели от младежката ни програма Интеракт посрещнахме и Деня на 
народните будители. 
Приятели, периодът 04-10.11.2019 г. е обявен за Световна седмица на Интеракт 
в Ротари. При нас тя започна с много успешна асамблея на всички Интеракт клубове 
на 2 ноември 2019 г. в Смолян. Отлична организация от страна на приятелите 
на РК Смолян, блестяща програма, подготвена от Комитета за подкрепа на 
младите поколения и отлично представяне на нашите деца! Призовавам ви 
през тази седмица да поканите на своя редовна среща спонсорираните от 
вас Интеракт клубове и да разберете повече за хода на техните проекти и 
инициативи, да потърсите възможности за съвместни проекти. 
Ноември е Месецът на Фондация Ротари - мотора на нашата организация! През 
този месец можем да направим повече за пълното опознаване на програмите на 
ФР, за поощряването на дарителството и споделяне практиката на клубовете, 
които знаят как да набират средства за реализиране на успешни местни проекти 
и такива, финансирани чрез фондацията. Нейните програми са разработени 
така, че да бъдат в услуга на развитието на приятелство, чрез служба между 
отделните дистрикти, техните клубове и дори между самите ротарианци. Един 
добър пример и добра новина е, че РК Петрич получи исканото финансиране в 
размер на 89 000 долара и в следващите два месеца ще завърши реализацията на 
проекта „В Петрич се ражда живот“. 
Не забравяйте да се подготвите отсега за следващия месец в Ротари и 
организирайте клубните асамблеи през декември, празненствата за Коледа и 
Нова година и обявете навреме за вашата общност, каузите и програмите за 
тях. Време е клубните секретари да актуализират членския състав и да отразят 
своевременно промените в www.rotary.org до 20.12.2010 г., което ще бъде база 
за заплащане на членския внос за второто полугодие на ротарианската година. 
Приятели! Имам удоволствието да ви поканя на първи по рода си семинар, 
организиран от Дистрикт 2482 – България, който ще съчетае в едно три 
панела – Фондация Ротари, Членство в Ротари и Публичен имидж, за да покажем 
потенциала и възможностите чрез работата по тези три направления да 
реализираме целите на нашия стратегически план за Ротари в променения свят. 
Семинарът ще се проведе на 30 ноември и 1 декември 2019 година в комплекс 
„РИУ Правец Ризорт” – град Правец, а своеобразен домакин на събитието ще 
бъде Ротари клуб Ботевград. Очакваме във форума да се включат представители 
на 90 Ротари клуба и 32 Ротаракт клуба.
Дистриктният екип е убеден, че комплексното представяне на темите, 
дискусиите и неформалното общуване по време на семинара, ще допринесат 
за нашето общо израстване в добиването на знания и нови приятелства, за 
ефективно реализиране на мисията ни изведена от Стратегическия план на РИ, 
като хора на действието. Вашето присъствие ще ни позволи да споделим опита 
и вдъхновението си, за да свържем света! 

GOVERNOR`S MESSAGE



16

NATIONAL AWARDS

16

На официална церемония проведена в град Кар-
лово бяха връчени Националните награди 
„Евлогий и Христо Георгиеви“ за 2019 година. 

Националните награди на името на двамата братя – 
дарители, се присъждат за принос към българското 
общество в областта на образованието, бизнеса и 
дарителството. Връчват се на български граждани, 
живеещи в страната или чужбина. Наградата е ста-
туетка, умалено копие на паметника на братя Евло-
гий и Христо Георгиеви, който се намира в центъра 
на град Карлово.

Носител на Националната награда „Братя Евло-
гий и Христо Георгиеви“ за образование е доц. д-р 
Теодор Седларски. 

Доц. д-р Теодор Седларски е щатен преподава-
тел в катедра Икономика на Стопанския факултет, 
академичен директор на Центъра за икономически 
стратегии към Софийски университет „Св. Кли-
мент Охридски“. През 2014 г. е избран за национа-
лен представител на България в конфигурациите 
на Програмния комитет на Рамковата програма на 
Европейския съюз за научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“. В момента доц. д-р Теодор Седлар-
ски е декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Кли-
мент Охридски“. 

НАЦИОНАЛНИТЕ НАГРАДИ 
„ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ ЗА 2019 ГОДИНА

С награда „Евлогий и Христо Георгиеви“  за об-
разование бе отличен още Илко Минев. Българин по 
произход, който живее дълги години извън страна-
та. Името му е свързано с щедри дарения за Софий-
ски университет, с които изцяло е ремонтирана и 
обновена библиотека „Класически филологии“. Сред-
ства, дарени от него, помогнаха и при създаването 
на Център по археометрия при СУ „Св. Климент Ох-
ридски“.

Носител на Национална награда за дарителство 
е принцеса д-р Теофана фон Саксен. 

Д-р Теофана фон Саксен е от български произход, 
дъщеря на финансиста Петър Аладжов – директор 
на Българската търговска банка и върховен комисар 
на стопанството по време на Втората световна 
война. Семейството й напуска България преди по-
вече от 50 години. Завършва университета „Лудвиг 
Максимилиян“ с право и икономика. Нейни дарения 
са ценна монетна колекция в Археологическия музей 
на Велико Търново, както и паметникът на Стефан 
Стамболов в старата ни столица. Принцесата е да-
рила на Националния исторически музей печатите 
на Васил Левски и ценни предмети от нашата ис-
тория. Осигурява хуманитарни помощи за болници и 
детски домове в България от близо 30 години. 

Ротарианецът Любозар Фратев с награда за дарителство
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С Награда „Евлогий и Христо Георгиеви“ за дари-
телство бе отличен и инженер Любозар Фратев.

Инж. Любозар Фратев е активно ангажиран с дей-
ността на редица обществени, граждански и бизнес 
организации. Активен участник в благотворителни, 
социални и образователни проекти на Ротари клу-
бовете в Пловдив. Дарителската му дейност об-
хваща домове за деца в неравностойно положение, 
БЧК, болнични заведения, благотворителни фондове 
и организации, различни културни и спортни прояви.

Наградите бяха връчени от проф. Анастас Гер-
джиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, д-р 
Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово и пред-
седател на инициативния комитет за отбелязване 
годишнините от рождението на братя Евлогий и 
Христо Георгиеви и Здравко Костадинов, прези-
дент на Ротари клуб Карлово.

Носител на Национална награда „Евлогий и Хрис-
то Георгиеви“ за бизнес е инженер Лилко Бочев. 

Инж. Лилко Бочев е собственик и управител на 
машиностроителна фирма „БОННЕР“, специализи-
рана в производството на машини, съоръжения и 
неутрално оборудване за хранително-вкусовата 
про мишленост и фармацията, както и на предпри-
ятието „Щефлек и Ко“  за изработка на режещи ин-
струменти. Дарител и спомоществовател на много 
инициативи за деца и възрастни.

Бе открита изложба в Общинската художестве-
на галерия с всичките детски творби. На открива-

нето всички деца получиха грамоти за участието си 
в конкурса.

В конкурса се включиха 80 младежи в три възрас-
тови категории. Отличените творби са събрани в 
календар, който ще се разпространи в цялата стра-
на.

Пред паметника на братя Георгиеви се състоя 
тържествена церемония, на която кратки речи 
произнесоха проф. Анастас Герджиков, ректор на СУ 
„Св. Климент Охридски“, д-р Емил Кабаиванов, пред-
седател на инициативния комитет за отбелязване 
годишнините от рождението на братя Евлогий и 
Христо Георгиеви и Здравко Костадинов, прези-
дент на Ротари клуб Карлово.

Христо Тахчиев, ПП РК Карлово

NATIONAL AWARDS
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PRE PETS YOUTH EXCHANGE

ДИСТРИКТНА АСАМБЛЕЯ В ЯМБОЛ
 

Календарът на Ротари Дистрикт 2482-Бълга-
рия за началото на втората декада от октом-
ври беше наситен със събития, чийто център 

тази година беше Ямбол.
На 11 октомври 2019 год. на посещение в града 

пристигна ДГ Митко Минев, придружен от АДГ на 
Зона XI Росен Гогошев. Визитата започна с тради-
ционна среща на Дистрикт гуверньора и Борда на 
клуба с Областния управител на Ямбол г-н Дими-
тър Иванов, който в своето приветствие сподели 
принципното си виждане, че обединените действия 
на местните власти и организациите от неправи-
телствения сектор са гарант за осъществяване на 
проекти, тясно свързани с нуждите на гражданите 
на областта. 

Официалната среща с Борда и членовете на Ро-
тари клуб и Интеракт клуб се проведе в конферент-
ната зала на хотел „Диана палас” в присъствието 
и на дамите от Инер Уийл клуб Ямбол. Във встъпи-
телните си думи президентът на РК Ямбол Анто-
нина Бъчварова изтъкна, че визитата на Дистрикт 
гуверньора в навечерието на предстоящата Дис-
триктна асамблея е знак за признание на авторите-
та и ефективната дейност на един от най-стари-
те клубове в Дистрикт 2482-България. 

На 12 октомври 2019 г. Ротари клуб Ямбол ста-
на домакин на Дистриктна асамблея, организирана 
от дистриктното ръководство: ДГ Митко Минев, 
ДГЕ Илиян Николов и офицери от настоящия екип. 
Асамблеята се проведе в Културно-информационния 
център „Безистен“ под формата на Предварителен 
регионален тренировъчен семинар за елект прези-
денти, действащи клубни офицери и ротарианци. В 
семинара взеха участие и ПДГ Любен Атанасов, Ва-
лентин Стоянов, ПДГ Емил Коцев и ПДГ Веселин Ди-

митров, както и членове на 25 от Ротари клубовете 
в България.

Обучителните панели на семинара бяха свързани с 
най-важните теми, засягащи устойчивото развитие 
и разширяването на клубовете, както и повишаване-
то на ефективността на ротарианските проекти, 
планирани в съответствие с интересите и нуждите 
на общността. Една от основните презентации на 
Нели Росенова от РК Смолян беше свързана именно 
с дейността на ротарианците при осъществяване-
то на проекти, финансирани от Фондация Ротари,  
като пред участниците бяха представени основни-
те моменти в планирането, организацията и финан-
сирането на такъв проект, които биха гарантирали 
успешното му финализиране. 

Интересна и ползотворна беше и дискусията с 
модератор ПДГ Веселин Димитров, свързана с теми-
те на обучителния семинар, както и с други значими 
проблеми в ежедневната дейност. Всички участни-
ци имаха възможност да изложат своето виждане 
относно бъдещето на ротарианския печат в Бълга-
рия, възможностите за развитие на клубовете, по-
вишаването на членския им състав и на ползите за 
общността от изпълнените проекти.

Уютната, класическа атмосфера на ямболския 
„Безистен“ и модерната мултимедийна среда създа-
доха отлични условия за пълноценна и творческа ра-
бота на делегатите на асамблеята, а виртуозното 
изпълнение на органистката Радосвета Хъркова със 
сигурност ще бъде един от впечатляващите мо-
менти, който гостите на Ямбол ще пазят задълго 
в спомените си.

Красимир Пенчев,
Секретар на РК Ямбол
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През години ние бяхме със старозагорските си 
приятели и се подкрепяхме взаимно в добрите 
дела и постигането на безкористните рота-

риански цели. На 2 ноември  клубът -  петият клуб 
в България след възстановяването на Ротари у нас,  
отпразнува 25-ата си  годишнина! Едновременно с 
това бе отбелязан и  рожденият ден на нашите мла-
ди партньори от Ротаракт клуб Стара Загора, кои-
то навършват 22 години от чартирането.

Тържеството започна още на 1 ноември с откри-
ване на изложбата „Старозагорски следи в българ-
ското ротарианство“, на която бяха представени 
шестима ротарианци от предвоенните Ротари 
клубове, свързани със Старозагорския край (между 
които основателят на Ротари у нас д-р Николаев, 
Дечко Узунов, проф. Георги Хлебаров…). В неверо-
ятно впечатляващата среда на джамията от 1409 
г, която сега е  „Музей на религиите“ изложбата бе 
открита от ДГ Митко Минев, директора на  музея 
д-р Калчев и кураторите Цвятко Кадийски и Вален-
тин Стоянов. От името на РК София на градските 
музеи и архиви в Стара Загора и Бургас  бяха дарени 
специално номерирани екземпляри от издадените от 
клуба „Дневници“ на д-р Николаев. След това се със-
тоя приятелска среща… разбира се, в една уютна 
бирария -  къде другаде, щом я организира Вальо.

В съботния ден, 2 ноември, ротарианци и техни 
приятели посетиха Художествената галерия и раз-
гледаха постоянната експозиция, в която са вклю-
чени творби на Атанас Гюдженов и други известни 
старозагорски художници, чиито произведения мо-
гат да се видят в специалното издание на РК Стара 

Загора „Художниците на Стара Загора“. Сред авто-
рите са двама членове на клуба: проф. Марин Добрев 
и Цветан Чатъшки. По-късно през деня всички имаха 
възможност да посетят Регионалния исторически 
музей и да се запознаят отблизо с богатото исто-
рическо наследство на града и региона. Най-голям 
интерес обаче предизвика посещението на Музея на 
бирата. Повече от 34 приятели на РК Стара Загора 
се присъединиха в този тур, като успоредно с това 
спонтанно направиха колективно дарение към ФР за 
ликвидирането на полиомиелита. Благодарим им! 

Вечерта събра над 180 души в ресторанта на х-л 
„Мериан Палас“, които споделиха радостта от при-
ятелството. Сред тях бяха приятелите от побра-
тимения клуб в Крушевац, Сърбия. С приветстве-
ни слова и думи на радост към присъстващите се 
обърнаха ПДГ Димитър Димитров, той прочете и 
поздравителен адрес от гуверньора, чартър прези-
дентът на клуба Стефан Терзиев и гости от Ротари 
клубове. 

ПДГ Валентин Стоянов покани присъстващите 
да почетат с едноминутно мълчание паметта на по-
чиналите през тези години ротарианци.

Вечерта продължи с песни и веселие, а на финала 
специални поздрави получи и пастпрезидентът на 
РК Стара Загора АДГ Росен Гогошев по повод рож-
дения му ден, изненадан с музикални изпълнения от 
Валентин Стоянов и Иван Иванов. 

Цвятко Кадийски, 
историк на Д-2482

25 ГОДИНИ РОТАРИ В СТАРА ЗАГОРА
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Ротарианското колело направи 25 пълни оборо-
та и Ротари клуб Смолян, чартиран през 1994 
година, този месец навършва юбилейна годиш-

нина. На 2 ноември тя бе отбелязана тържествено 
в присъствието на Дистрикт гуверньора Митко 
Минев, с когото клубът по-рано проведе среща, ПДГ 
Наско Начев, кръстник на клуба в Смолян, ДГН Бо-
рислав Къдреков и ротарианци от различни клубове 
в страната. Младото поколение също отпразнува 
кръгла годишнина – 10 години от основаването на 
Интеракт клуб Смолян. Като съпътстваща проява 
в същия ден в конферентната зала на Областния съ-
вет на града бе проведена Дистриктна асамблея на 
Интеракт с 96 интерактори и техните придружи-
тели ротарианци от цялата страна.

През изминалите години се менеше темата, как-
то и слоганът на всяка ротарианска година, но едно 
нещо оставаше неизменно – стремежът ни да раз-
гърнем пълния си потенциал в служба на хората от 
общността, в която живеем, да прегърнем цялото 
човечество с мечтите си, позитивните си мисли и 
добрите дела, да свържем света чрез създаване и ук-
репване на приятелства.

Една от основните цели на Ротари клуба през из-
миналите ротариански години беше подпомагане на 
децата в неравностойно социално положение. Два 
празника годишно подаряваше организацията ни на 
малчуганите от домовете и центровете – преди Ко-
леда и за 1 юни. Този проект през последните години 

се трансформира в подпомагане на талантливи деца 
от региона. Мнозина свързват Ротари клуб Смолян 
със стипендията, която връчваме в навечерието на 
студентския празник на студенти с отличен успех 
във финансово затруднение от филиала на ПУ „Паи-
сий Хилендарски“ в Смолян (тази година стипендия-
та, както и поощрителните парични възнагражде-
ния ще бъдат връчени за 15-и пореден път). 

Една от най-масовите прояви не само на клуба, 
но и на Дистрикта е традиционният Зимнен праз-
ник на ротарианците и техните семейства, който 
се провежда през март в Пампорово и събира рота-
рианци от целия дистрикт и от чуждестранни клу-
бове. Тази ротарианска година Зимният празник ще 
навърши своята 20-та годишнина.

Най-мащабният ни дистриктен проект през по-
следните години бе оборудването на компютърна 
зала в ППМГ „Васил Левски“, която наскоро отбеляза 
тържествено 100-годишнината от създаването си.

Трябва да споменем организирането на ежегодни 
очни прегледи на 5-годишните деца от смолянските 
детски градини, както и прегледите и изследвания-
та на възрастни за простата и др.

На благотворителната вечеря с много родопски 
привкус бяха събрани средства за новия проект на 
клуба – изграждане на вело-пъмп-тракпарк в Смолян 
– за колоездене и скейтборд.

Елена Николова,
Пастпрезидент на РК Смолян

25 ГОДИНИ РОТАРИ КЛУБ СМОЛЯН
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Асамблеята на Интеракт клубовете от цяла-
та страна се проведе на 2 ноември в Смолян, 
като съвпадна с 10-годишнината на ИАК Смо-

лян и РАК Смолян. Събитието протече в три пленар-
ни сесии. В него взеха участие DIR в България Елис 
Еминова, DRR Васил Демирев, президентът на клуба 
домакин ИАК Смолян и много други представители 
на Интеракт клубове. Официалните гости бяха дис-
трикт гуверньорът Митко Минев, президентът на 
Ротари клуб Смолян и президентът на Ротари клуб 
Варна Михаил Михайлов – водещ Асамблеята, ръко-
водители на Областта и община Смолян.

Първата пленарна сесия беше озаглавена „Ротари 
свързва света чрез Интеракт“. В нея Елис предста-
ви презентация, свързана с международните обмени 
от Интеракт клубовете, Ротари президентските 
сертификати и 58-годишнината от създаването на 
Интеракт клубовете, отбелязано с международни 
събития за всеки ден през идната седмица.

Във втората сесия „Комуникацията в Ротари“ 
участие взе гост-лекторката Вяра Стоянова, Ро-
тари клуб София-Триадица, със своята презентация 
за обратната връзка. Благодарение на нея разбрахме 
колко е важна комуникацията в днешно време. Тя ни 
обучава как да предаваме нашите мисли с помощта 
на социалните мрежи, как да изградим нашето ми-
слене и това на колектива. Да не забравяме и това, 
как да изградим връзка между Ротаракт и Инте-
ракт, между Ротари и Интеракт. След втората 
сесия, разделени по отбори, всеки един интерактор 
успя да научи как се създава и развива международен 
проект. 

По време на трерата пленарна сесия разбрахме 
какво ни дава Интеракт и какви качества развива. 
Всеки човек на тази планета трябва да се развива, 
за да успее и постигне мечтите си един ден .

Влизайки в Интеракт, можете да се развиете като 
личност. Интеракт създава новото ви “Аз”. Създава-
те нови личностни качества, започвате да набирате 
повече опит в работата в екип и как се изготвят про-
екти на различна тематика. Работейки в екип, освен 
че се научавате как да се справяте с трудностите и 
пречките в живота, вие развивате своите лидерски 
умения. Работейки с много хора, създавате много кон-
такти, нови приятелства. Екипът ви се научава да 
работи по системата “Печеля – печелиш”. Тази сис-
тема развива вашите качества: толерантност, прак-
тичност и личен пример. Така Интеракт ви дава въз-
можност да се развивате във всички желани области. 

Катрин, Йоана и Мартин,
ИАК Пловдив-Пълдин

РОТАРИ СВЪРЗВА СВЕТА ЧРЕЗ ИНТЕРАКТ

ANNIVERSARY
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ДИСТРИКТ ГУВЕРНЬОРЪТ  
В ЕВРОПЕЙСКАТА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА

На 24 и 25 септември беше официалното посе-
щение на дострикт гуверньора Митко Минев в 
Пловдив. Състояха се две клубни асамблеи: на РК 

Пловдив-Пълдин и Пловдив-Интернешънъл. Два клуба с 
различен период на служба в Ротари, с различен опит и 
постижения, но еднакво амбициозни в изпълнението на 
проекти от национално и местно значение.

Президентите Огнян Огнянов и Теодора Вълканска 
обсъдиха с гуверньора и присъстващите на срещите 
развитието и изпълнението на проектите „Народни-
те будители и Аз“ и  „Творецът“, набиращия скорост 
проект „Брой до 10“, както и кампанията за поставяне 
на рампи за достъп на деца с увреждания до детския 
кът в Ротари парка в район „Тракия» – инициатива на 
Ротари Пловдив-Интернешънъл.. 

Отново беше поставен въпросът за това, Дис-
триктът да подкрепи и популяризира тези проекти 
сред други клубове в страната заради техния глобален 
и устойчив характер.

По време на официалната си визита ДГ Митко Ми-
нев  се запозна и с инициативите на Ротари клуб Плов-
див и  Ротари клуб Пловдив-Филипопол. 

Обсъдиха се постиженията на организацията в на-
ционален мащаб, сред които инициативата за образо-
вателен концерт „Да запазим децата на пътя», който 
се организира на 3 октомври от Ротари клуб Пловдив 
и е насочен към децата от детските градини и учени-
ците от I и II клас.

Президентът на РК Пловдив-Филипопол предста-
ви инициативата за образователни курсове за здраво-
словно хранене на децата и подрастващите.

Дистрикт гуверньоръта представи основните 
направления в дейността на Ротари Интернешънъл 
и Ротари България през новата ротарианска година. 
Той запозна присъстващите с идеята за организиране 
на Международна конференция под надслов „Мир за мла-
дото поколение», която ще състои през месец април 

2020 година в Пловдив, и на която ще бъдат поканени 
представители на Ротари клубовете от съседните 
държави.

ДГ Митко Минев и президентите на четирите пло-
вдивски Ротари клуба бяха на официална визита в Об-
ластна администрация – Пловдив. Те бяха посрещнати 
и разговаряха с Евелина Апостолова и Здравко Дими-
тров, които  изразиха безрезервната си подкрепа за 
инициативите, които 
Ротари клубовете в сфе-
рата на образованието и 
здравеопазването.

Гуверньорът Митко 
Минев посети голямата 
гордост на пловдивски-
те ротарианци Рота-
ри парка в ЖР „Тракия“, 
срещна се с ротариан-
ците Кирчо Атанасов 
по проекта „Народните 
будители и Аз“ и Любозар 
Фратев по програмата 
на ICC България-Русия.

Наско Начев, ПДГ,
РК Пловдив-Пълдин
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Ротари клуб В.Търново отбеляза Световния ден 
за борба с полиомиелита с информационни пана. 
Те бяха поставени в центъра на В.Търново, 

като в продължение на 10 дни жителите и гостите 
на града имаха възможност да се информират както 
за същността на заболяването, така и за усилията 
на Ротари Интернешънъл по изкореняването на 
болестта в световен мащаб. 

На 24.10.2019 година, когато се отбелязва 
Световният ден за борба с полиомиелита, пред 
паната бе поставена и урна за събиране на средства, 
пред която представители на Ротаракт клуб-В.
Търново и Интеракт клуб-В.Търново приканваха 
минувачите да покрепят каузата. 

Всички събрани средства от инициативата 
средства, както и тези дарени от самите 
ротарианци, бяха внесени в специалния фонд на РИ. 

Кирил Андреев,
Президент на РК Велико Търново

На 26.10.2019 г. Ротари клуб Шумен организира 
благотворително събитие „Вземи вещ – дари 
надежда за живот“ в подкрепа на дългогодиш-

ната кауза на Ротари Интернешънъл за изкореня-
ване на полиомиелита. На принципа на гаражната 
разпродажба всеки бе добре дошъл да хареса нещо 
и да дари минималната сума за вещи, които иска да 
притежава или да подари на любим човек. Много за-
пазени, но вече неупотребявани от притежателите 
си вещи, намериха своя нов дом и блясък.

ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ПОЛИОДЕН

Благодарим на всички, които станаха част от 
проекта ни, на всички, които взеха вещ срещу даре-
ние или просто пуснаха избрана от тях сума в кути-
ята ни. Всички вие, заедно с ротарианците по света 
допринесохте за изкореняването на коварния вирус 
полиомиелит.

Събраната сума от инициативата възлиза на 
стойност 948.10 лв. 

Росица Михайлова
Секретар на РК Шумен

POLIOPLUS
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За десети пореден път Националният проект 
„Народните будители и Аз“ на Ротари клубове-
те от Пловдив и Пазарджик, както и Зонта клуб 

Пловдив, събра стотици ученици, учители, просвет-
ни деятели, общественици, дошли в голямата зала на 
Грандхотел „Пловдив“, за да дадат старт на юбилей-
ното издание в навечерието на 1 ноември.

Тържеството беше открито с традиционните ро-
тариански ритуали: камбанен звън, молитва и химните 
на България и Ротари.

В завършилото Девето издание на Националния 
проект на Ротари и Зонта „Народните будители и 
Аз“, участваха над 6000 ученици от 228 паралелки на 
28 училища в 4 области – Пловдив, Пазарджик, София, 
Варна.

В деветте издания на проекта от 2010 г. до 2019 г. 
се включиха в колективно и индивидуално участие над 
76 000 ученици.

За четвърти път бе обявен и индивидуален конкурс 
за ученици от 5. до 11. клас за написване на – есе, разказ, 
стихотворение, рисунка и мултимедийна презентация.

Предстоящото ДЕСЕТО издание през 2019-2020 
година ще бъде посветено основно на 170 години от 
рождението на Иван Вазов - патриарх на българската 
литература.

Традиция стана това събитие да бъде съпрово-

дено от литературно четене и рецитация на ав-
торски произведения, както и рисунки, посветени 
на великите годишнини. И нека сега всички ние, да 
прочетем и рецитираме част от   Вазовото сти-
хотворение „Отечество любезно, как хубаво си ти” 
и куплети от песента по Вазовото стихотворение 
„Де е България”, подкрепено от Хора на пловдивски-
те момчета с диригент Милка Толедова.

Отчета на Деветото издание и старта на Десе-
тото издание на Националния проект на Ротари и 
Зонта „Народните будители и Аз” представи доц. 
Кирчо Атанасов, член на Ротари клуба домакин Плов-
див-Пълдин  –  автор и ръководител на проекта.        

Приветствия към участниците бяха прочетени 
от патрона на проекта – президента на Република 
България Румен Радев, от министъра на МОН Краси-
мир Вълчев. 

Участниците бяха поздравени и от акад. Георги 
Марков, председател на националното жури, брига-
ден генерал Явор Матеев, Савина Петкова - предсе-
дател на Общински съвет – Пловдив, председате-
лят на СБУ Янка Такева, директори на училища от 
страната.

Мария Палкова, ученичка от МГ „Акад. Кирил По-
пов“, разказа защо ще участва в проекта за трети 
път.

ОТНОВО ОСМИСЛЯМЕ
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На този ден библиотеките на училищата, учас-
тници в проекта, получават дарение от книги от 
издателските къщи „Просвета“, „Захари Стоянов“, 
„Колибри“ и КЛЕТ.

Тържеството завърши с премиерата на специал-
но подготвения за вечерта исторически спектакъл 
„Епопея на незабравимите“, представен от млади-
те актьори от Националната гимназия за сценични 
и екранни изкуства – Пловдив, и седем мултимедийни 
екранизации, подготвени от ученици и учители от 
МГ „Акад. Кирил Попов“.

Сп. „Ротари на Балканите“

1 НОЕМВРИ На 1 ноември 2019 г. Ротари клуб Шумен 
дари над 165 тома художествена литература 
на Старчески дом „Д-р Стефан Смядовски“, 
гр. Шумен. Книгите са събрани по инициатива 
на клуба от неговите членове и приятели на 
ротарианското семейство. 

В един толкова светъл и буден ден сме 
благодарни за дадената ни възможност 
да дарим не нещо друго, а именно книги – 
пламъчета на духовността и паметта на 
един народ!  Нека страниците им да пренасят 
смело тези, които ги четат през границите 
на времето и пространството и да разкриват 
нови хоризонти – необятни като вселени!

Честит Ден на народните будители!

Росица Михайлова
Секретар на РК Шумен
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РОТАРИ ПОДКРЕПЯ МЛАДИ АРХИТЕКТИ  
ОТ БАЛКАНИТЕ  

Ротари клуб Кърджали бе съорганизатор на 
поредната международна инициатива в 
рамките на приоритетите му за развитие 

на мирното балканско сътрудничество. С участи-
ето на ротарианците арх. Станислав Луков и инж.
Джевдет Адем, председател на ICC България-Турция,  
в турската община Едремит се осъществи проект 
с участието на студенти по архитектура от Бъл-
гария, Турция, Македония, Косово и Албания. Възпре-
пятствани в последния момент бяха техни колеги 
от Гърция. Нашите ротарианци си партнираха със 
свои приятели от клубовете Шишли от Истанбул, 
Камен мост от Скопие и Едремит. Съорганизатори 
бе Факултета по архитектура от университета 
Балъккефир. Спонсори бяха няколко големи фирми от 
Истанбул и Едремит. 

Проявата протече под наслов Втори междуна-
роден архитектурен кръжок за студенти. Целта бе 
млади хора да се съберат и работят по определена 
тема, за да докажат таланта си. Първото издание 
на архитектурния кръжок се е състояло в Дебър, 
Македония и отново негови инициатори са ротари-
анци от Балканите. За настоящия кръжок българ-
ските ротарианци бяха поканени за съорганизатори 
от големия приятел на Ротари клуб Кърджали Шабан 
Родоплу.

В инициативата се включиха общо 13 млади тво-
рци, студенти в IV и V курс. България бе представена 
от три студентки. Две от тях са от Университета 

по архитектура, строителство и геодезия в София 
и една от Нов български университет. 

Девизът ни бе „Ротари обединява!“. 
Арх. Станислав Луков и инж. Джевдет Адем посо-

чиха, че в края на кръжока студентите са изявили 
желание да членуват в Ротаракт. Постигната била 
и договореност следващото издание на инициати-
вата да се проведе в България, в Кърджали.
Президентът на Ротари клуб Кърджали Христина 
Тодорова заяви при презентацията, че е изключи-
телно важно приятели- ротарианци да дават твор-
чески старт на младите хора. 

Георги Кулов
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Ротари клуб Шумен в партньорство с Шуменски 
университет „Епископ Константин Преслав-
ски“ осъществи проект по обучение по Мето-

да Теория на ограниченията за образованието (съз-
дадена от д-р Елиаху М. Голдрат)”. Обучението се 
проведе в гр. Шумен от 9 до 14 септември 2019 г. 

Участие взеха 42 учители от област Шумен, два-
ма университетски преподаватели (единият, от 
които ротарианец), двама ротарианци и двама пре-
водачи – общо 48 души. През първите четири дни 
се проведоха занятия по трите основни мисловни 
инструмента на Теория на ограниченията за обра-
зование. Учителите взеха дейно участие в лекциите, 

дискусиите и игрите. Получиха практически инстру-
менти, които могат да използват веднага в подго-
товката и провеждането на уроците си. Обратна-
та връзка и оценката за обучението от учителите 
бе положителна и висока. 

В последните 2 дни бе проведено обучение за обу-
чители. В него участие взеха осем души, които се 
запознаха по-детайлно с практическото прилагане 
на инструментите. Целта бе да има хора на място, 
които да могат да организират бъдещи обучения по 
Теория на ограниченията за образование и да пома-
гат в работата завършилите вече обучението.

Теория на ограниченията за образованието се 
прилага успешно в над 20 страни по света и е ока-
зала ефект в развитието на над осем милиона деца. 
Тя дава възможност да се въздейства положително 
върху желанието и мотивацията за учене, като об-
вързва учебната програма с реалните нужди на де-
цата чрез конкретни и приложими веднага практи-
чески инструменти. Методът се прилага в области 
като решаване и предотвратяване на конфликти, 
лидерство, медиация между връстници, родител-
ство, зависимости от алкохол и наркотици, учене 
при деца със специални образователни потребности 
и пр.

Практическите графични инструменти на Тео-
рия на ограниченията дават възможност на учени-
ците от всички възрасти да постигат цели, да ана-
лизират информация, да решават проблеми - и да го 
правят по начин, който ангажира желанието им да 
учат. Работейки без оглед на възрастта, култура-
та или политическата система, инструментите на 
Теория на ограниченията са достатъчно прости, за 
да се използват от детски градини, и достатъчно 
дълбоки, за да бъдат използвани от изпълнителните 
директори. 

Росица Михайлова, Секретар РК Шумен

РК ШУМЕН С НОВ ПРОЕКТ
Проект на Ротари клуб Шумен: Организиране на обучение  

по „Теория на Ограниченията за образованието“
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По инициатива на Ротари клуб Разград, уче-
ници от Професионалната гимназия по 
селско стопанство и хранително-вкусови 

технологии „Ангел Кънчев“ в града, с ръководител 
инж. Мирослава Христова, посетиха базата на фирма 
„Златекс” ООД. Младите хора, чиято професия е 
свързана със селското стопанство, бяха запознати 

РОТАРИ КЛУБ РАЗГРАД „СВЪРЗВА“ 
БИЗНЕСА С УЧИЛИЩЕТО

с новостите в света на земеделската техника, 
представени от ръководителя на агроцентъра инж. 
Деян Добрев. Учениците проявиха голям интерес към 

На 4 ноември в Добрич се подписа двустранно 
споразумение за партньорство и сътрудни-
чество между Ротари клуб Добрич и Ротари 

клуб Измаил, Украйна. 
Президентите на двата клуба Генади Ганчев от 

РКДобрич и Игор Бабаян от РКИзмаил споделиха уве-
реността си във взаимната подкрепа по реализира-
нето на проектите в двата клуба, както и в трай-
ността на отношенията им напред в годините, 
подобно на двете побратимени общини Добрич и 

всички експонати и се включиха в демонстрациите 
с модерните селскостопански машини. Любопитни 
факти и компетентни отговори получиха и от 
инж. Недьо Минков, изградил базата в Разград и 
дългогодишен неин ръководител.  

Тази среща бе свързана с тенденциите в обра-
зованието за по-тясна връзка на училището и биз-
неса. Участие в срещата взеха и други членове 
на клуба: икономистът Кремена Петрова, проф. 
д.н. Станка Дамянова и инж. Стефка Йорданова. 
В духа на тазгодишното мото на Ротари Интер-
нешънъл „Ротари свързва света“ Ротари клубът 
се ангажира подобни срещи във фирми от Разград 
да се осъществяват и с ученици от дру гите 
професионални гимназии, подчерта инж. Стеф-
ка Божанова – президент на клуба, като например 
гостоприемството на инж. Минков, член и паст 
президент на ротарианската организация в Разград. 

Цветелина Ботева, Секретар РК Разград

Измаил. На церемонията по подписването присъст-
ваха ротарианци от двата клуба, както и асистент 
дистрикт гуверньорът Георги Панов. 

В концертната програма на събитието учас-
тие взе Представителна фолклорна танцова сту-
дия «Добруджа» с главен художествен ръководител 
Стоян Господинов, ротарианец от клуб Добрич.

Надежда Пампорова,
Елект президент РК Добрич

ПАРТНЬОРСТВО С УКРАЙНА
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Ротари клуб Ямбол и Ротари клуб-Зигмаринген 
(Дистрикт 1930) в историческия център на града 
„Швабщрасе“, където приятелите от Зигмаринген 
бяха организирали Открит концерт на духов 
оркестър по случай 25-годишнината на клуба, която 
ще бъде чествана официално на 26 ноември 2019 г. 
в историческия Замък Хохенцолерн-Зигмаринген. 
Събитието се съпровождаше от благотворителна 
кампания в подкрепа на програмата на РИ End Po-
lio Now. Българските ротарианци бяха посрещнати 
сърдечно от президента на РК Зигмаринген Дирк 
Гаерте и прес-секретаря на клуба д-р Маркус Леман.  
Пред събралите се за събитието граждани на 
Зигмаринген и всички членове на клуба президентът 
Дирк Гаерте представи българската делегация и 
изрази радостта си от възможността да празнуваме 
заедно и да демонстрираме на практика истинския 
ротариански дух на приятелство, което свързва 
всички ротарианци по света. 

Присъстващите бяха запознати с дейността 
на ротарианците от България  и на РК Ямбол. 
Президентът на клуба домакин разказа за 
инициативите на техния клуб, който към момента 
има 45 членове. РК Зигмаринген е в навечерието на 
своя четвъртвековен юбилей и се гордее с богатата 
си история и проектите, изпълнени в служба на 
обществото. Президентът отправи любезна покана 
към ямболските ротарианци за предстоящото 
официално честване и същевременно изрази желание 
да посетят България, гостувайки ни в Ямбол.

Красимир Пенчев
Секретар на РК Ямбол 

РОТАРИ КЛУБ ЯМБОЛ В ГЕРМАНИЯ 

През септември Ротари клуб Ямбол осъществи 
традиционното есенно пътуване в Германия 
(Баден-Вюртемберг), в програмата на което 

бяха организирани срещи с ротарианци от Дис-
трикт 1930. 

  На 19 септември 2019 г. делегацията от Ямбол 
се срещна с директора на Музея на цепелина във 
Фридрихсхафен, д-р Клаудия Емерт, член на Ротари 
клуб Фридрихсхафен. Подарихме на музея мемориално 
изображение на известния Цепелин LZ-104 (L 59), 
който по време на Първата световна война е 
бил базиран на Цепелиновото летище в Ямбол. 
Именно от Фридрихсхафен цепелинът пристига в 
Ямбол през 1917 г., а от Ямбол стартира неговият 
забележителен Африкански полет, продължил 
четири денонощия без прекъсване, достигайки 
околностите на Хартум и завръщайки се в Ямбол 
след 6800 км.  

По време на срещата българските ротарианци 
предоставиха на д-р Емерт информационни брошури 
за дейността на Цепелиновото летище в периода 
1916-1918г., както и за основните исторически и 
културни забележителности на Ямбол. Д-р Емерт 
беше впечатлена от инициативата, целяща 
съхраняването на общата ни историческа памет  
и изрази задоволството си, че в музея ще има 
експонат с надпис на български език. Тя се ангажира 
да запознае приятелите от РК Фридрихсхафен 
с историята на Ротари клуб Ямбол и основните 
насоки в дейността му през изминалите 20 години, 
и отправи покана за нови срещи между двата клуба 
в бъдеще.

На 21 септември 2019 г. се състоя среща между 
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Когато през март тази година 
БТВ обяви инициативата „Да 
почистим България заедно“, ро-

тарианците от Пловдив нямахме и 
грам съмнение, че ще се включим. 

На няколко срещи ръководствата 
на Ротари клубовете в Града под те-
петата обсъдиха мястото и организацията на съби-
тието. Разбира се, най-скъп за нас в Пловдив е Рота-
ри паркът, за който се грижим повече от 15 години.

На 14 септември към 10.00 ч. се събрахме око-
ло трийсетина души заедно с ротарактори и ин-
терактори. Съботната разходка в Ротари пар-
ка лично на мен ми дойде много освежаващо. 
Това, че събрахме малко боклук, показва грижата за 
парка. За съжаление вандалщината не е подминала 
нашите символи там: чешмата за 100-годишнина-

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ С РОТАРИ

та, информационните блокчета, паметника на Пол 
Харис и сцената, където имаше най-много боклук. 
Искам да благодаря на Теди Вълканска - президент 
на РК Пловдив-Интернешънъл, за подготовката на 
това събитие, за всички съпровождащи го детайли 
беше помислено. Разбира се, искаше ми се да бяхме 
повече хора, които да съпреживеят усилията и пол-
зата от такива събирания.

Наско Начев, ПДГ,  РК Пловдив-Пълдин
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ЗАЕДНО СРЕЩУ ДИАБЕТА

На 14.11.2019 година, Рота-
ри клуб Велико Търново 
прави тържество за съ-

биране на средства по проекта 
проект „Плод за капка кръв“. 

Това е съвместен проект 
на Ротари клуб В.Търново, РАК 
В.Търново и ИАК В.Търново, Об-
щина В.Търново и с подкрепата 
на „Националната асоциация на 
децата и младите хора с диа-
бет“.

Инициативата има за цел на-
сочване вниманието на общест-
веността върху заболяването 
диабет при младите хора и деца, 
което като цяло е придобило в 
последните десетилетия харак-
тер на световна пандемия. 

Предмет на проекта е пови-
шаване квалификацията на меди-
цинския персонал и лекари, заети 
в структурите на общинското здравеопазване при 
работа с деца, страдащи от диабет, както и из-
следване нивото на кръвната захар на 1200 деца от 
първи до трети клас в три училища във В.Търново. 

Всяко дете, дало капка кръв, необходима за из-
вършване на изследването, ще получи една ябълка, 
като подарък от РК В.Търново. 

Същевременно на датата на тържеството, коя-

Ротари клуб Момчилград осигури безплатни 
прегледи на кръвна захар, холестерол и кръвно 
налягане на 800 души от общините Момчилград 

и Кирково. Това се случи в рамките на инициативата 
„Заедно срещу диабета”. Тя е на Ротари клуб Мом-
чил град с подкрепата на общините Момчилград и 
Кирково. Изследванията бяха извършени от спе-
ци а  листи с мобилна лаборатория от Австрия. 
„Това е поредната наша инициатива в сферата на 
опазване на общественото здраве. Големият брой 
изследвани в рамките на два дни показва, че местните 
хора са наясно с превенцията и ранната диагностика 
на опасно заболяване каквото е диабета“, заяви АДГ 
Мехмед Исмаил.

Айтен Сабри, Секретар на РК Момочилград

то по инициатива на Световната здравна органи-
зация е обявена за Световен ден за борба с диабета, 
в рамките на проекта в син цвят ще бъде осветена 
крепостта Царевец. Синият е именно цветът, сим-
вол на борбата с това заболяване.

Кирил Андреев,
Президент на РК В.Търново 




