Подготовка на Клуба
За Грантовете на Фондация Ротари през
2013

Фондация Ротари прилага нова грантова структура, базирана на Плана С Визия за Бъдещето, която
ще е достъпна за всички Клубове от 1 Юли 2013. Следните времеви рамки очертават главни
събития и свързаните с тях стъпки, които може да помогнат за подготовката на Клуба , за този
преход.

2012-13

Обучение, Квалификация и Подготовка

Юли-Декември

Присъствие на Дистриктен Семинар на РФ
Назначаване на Председател на Клубната Комисия на РФ

Октомври-Юни

*Ново* Обучение- Train и квалификация - qualify на
Клубовете ,чрез присъствие на Дистриктен Семинар за
управление на грантове
Изпращане на предложения за проекти, за финансиране с Дистриктни
Грантове, до Дистрикта

Януари
Февруари-Юни

*Ново* Откриване на Формуляри за Глобални Грантове и Пакетни
Грантове за 2013-14, за квалифицирани Клубове и Дистрикти
Изпращане на Формуляри за Мачинг Грантове за 2012-13 , до 31
Март
Изпращане на Отчети за всички грантове и програми на РФ на
време
Подготовка за кандидатстване за Глобални грантове и Пакетни грантове
на РФ, за 2013-14

Април

*Ново* Квалифицираните Клубове и Дистрикти започват да изпращат
кандидатури за грантове на РФ, за 2013-14, онлайн

Юни

Работни срещи за Конвенцията на РИ

2013-14

Участие

1 Юли 2013

Стартиране на използването на новите грантове на РФ

Фондация Ротари тества този нов грантов модел със сто (100) Дистрикта. Напътствията и

изискванията за грантовете, може да бъдат променени. Вижте най-актуална информация на
www.rotary.org .

Обучение, Квалификация и подготовка през 2012-13
ЮлиДекември
Присъствие на Дистриктен семинар на РФ
Вижте крайните срокове и изискванията на Дистрикта, за подаване на искания за Дистриктни грантови
средства.

Назначаване на Председател на Клубната Комисия на РФ
□
Прочетете Ръководството за Клубна Комисия по РФ - Club Rotary Foundation Committee
Manual (*Ново* Официална версия ще има до 1 Август, на английски език). Обмислете кои ще
са другите служители на Комисията, за 2013-14.
□ Вижте изискванията на Фондацията, за квалифициране на Клуба, за да може да получи
Глобални или Пакетни грантове.

ОктимвриЮни
Обучение и квалифициране на Клуба, чрез присъствие на Семинара за
управление на грантове, който ще бъде проведен от Дистрикта
□ Клубният Президент- елект или лице – представител трябва да присъства на *Ново*
Семинара за управление на грантове - grant management seminar. За да се подготвите за
обучението, трябва да присъствате на някой от уеб семинарите за Грантове на РФ за Клубове
и да прегледате и попълните следните интернет модули за обучение:
□ Обобщение на Визия за Бъдещето - Future Vision Overview (актуализирана версия е достъпна
от 1 Май)
□ Управление на грантове - Grant Management
□ *Ново* Финансиране на Фондацията - Foundation Funding (актуализирана вресия достъпна
10 Август)
□ *Ново* Избор на грант - Choosing a Grant
□ Зони на Фокус: Обобщение - Areas of Focus: An Overview
□ *Ново* Интернет модулите за обучение могат да бъдат намерени също на learn.rotary.org,
под формата на курсове. Интернет модулите за обучение, описани по-горе могат да
бъдат намерени в следните курсове:
□ Визия за бъдещето: Въведение във визия за Бъдещето -Future Vision: Introduction to Future
Vision
□ Визия за бъдещето: Управление на грантове-Future Vision: Managing Grants
□ Визия за бъдещето: Зони на Фокус -Future Vision: Areas of Focus
□ Прочетете и дайте съгласие с Клубния Меморандум за Разбирателство, а след това го изпратете

до Дистрикта си.
□ Изпълнете допълнителните Дистриктни изисквания.

Изпратете предложения за проекти за Дистриктни грантове, до Дистрикта
2
Проверете крайните срокове на Дистрикта, за подаване на предложения за проекти за Дистриктни
грантове.

Януари
*Ново* Формулярите за Глобални и Дистриктни грантове за 2013-14 , ще са
достъпни за квалифицираните Клубове и Дистрикти
Впишете се в профила си в Членския Достъп (Member Access) , за да видите новите формуляри за
Пакетни и Глобални грантове. Те ще бъдат обработвани от Фондация Ротари , от началото на Април
2013..

ФевруариЮни
Изпращане на кандидатури за Мачинг грантове за 2012-13, до 31 Март
Изпращане на Отчети за всички грантове и програми на Фондация Ротари , на
време
□ Отчетете приключените грантове на време и ги затворете. Клубовете не могат да имат повече от
десет (10) отворени грантове, от който и да е вид, включително Мачинг грантове, 3-H грантове и
Глобални грантове. За да могат да получават Глобални грантове, Клубовете трябва да спазват
крайните срокове за изпращане на отчети

Подготовка за кандидатстване за Глобални и Пакетни грантове на РФ за 2013-14
□ Прилагане на Клубен Меморандум за Разбирателство.
□ Преглед и попълване на следните интернет модули за обучение:
□ Развиване на Глобални Грантове - Developing Global Grants
□ Устойчивост на проекти и дейности - Project and Activity Sustainability
□ Екипи за професионално обучение - Vocational Training Teams
□ Ротариански стипендии - Rotary Scholarships
□ Отделете от 6 до 12 месеца, за провеждане на Оценка на нуждите и планиране на проекти.
Ако имате намерение да спонсорирате стипендиант или Екип за професионално обучение, чрез
Глобален Грант, изпратете кандидатурата си и информация за разплащане , минимум три
месеца преди началото на пътуването на стипендианта или екипа.

Април
*Ново* Квалифицираните Клубове и Дистрикти изпращат кандидатури за
грантове на РФ за 2013-14 , онлайн
□ Стартиране на прилагане на процеса за управление на новите грантове.
□ Формулярите , подадени през 2012-13, ще получат финансиране от 1 Юли 2013.

Юни

Работни срещи за Конвенцията на Ротари Интернешънъл

Участие през 2013-14
1 Юли
2013

Начало на използването на новите грантове на Фондация Ротари

This document will be updated by 15 November 2012. Find the latest version at www.rotary.org.
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