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Сесия: Полио Плюс
Цели на обучението
До края на тази сесия, участниците трябва да могат да
•
Обяснят какви са усилията на Ротари и прогреса по елиминиране на детския
паралич
•
Идентифицират Клубни събития за обучение на общността и за набиране на
средства за ПолиоПлюс
•
Разбират важността от глобалното сертифициране на премахването на
полиомиелита

Онлайн ресурси
Информация и нужни ресурси за ПолиоПлюс са достъпни на www.rotary.org ( ключова
дума в полето за търсене “polio”).

Информация за Дистриктно сертифициране
Помислете за промяна на презентацията спрямо Дистрикта Ви по тези начини:
•

Включете слайд със снимки на дейности по ПолиоПлюс, в които участват
Клубове от Дистрикта.

•
Посочете колко средства са дарили Клубовете в Дистрикта за ПолиоПлюс през
последната година.
•

Ако Дистриктът Ви е страна, в която съществува паралич или има наличие на
внесени от други страни случаи на полиомиелит, включете актуална
информация за тях.

Точки за акцент
Премахването на детския паралич е топ приоритет на Ротари. За най-актуални
презентации и точки за акцент, се свържете с екипа на програмата ПолиоПлюс на +1847-866-3305 или polioplus@rotary.org.

Дискусионни въпроси
•

Ако Клубът Ви се намира в страна незасегната от детския паралич, какъв тип
дейтности за PolioPlus може да организира?

•

Какво означава ефективно набиране на средства от Клубовете, за подкрепа на
PolioPlus?

•

Как привличаме интереса на масата относно завършването на каузата за
елиминирането на детския паралич?

Предложения за дейности
•

Помолете участниците, работейки в малки групи, да изброят успешни дейности
по набиране на средства за полио и да измислят пет нови идеи за обществено

набиране на средства.
•

Помолете участниците да създадат едноминутна реч за работата на Ротари плюс
по премахването на полиомиелита, която могат да използват в ежедневни
разговори с цел обучаването на неротарианци.

•

Накрайте участниците да работят, в малки групи, за да измислят как да създадат
обществено обявление за “This Close”.

