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МалкоМалко историяистория........
19171917 годинагодина -- ФондациятаФондацията нана РотариРотари ее сформиранасформирана
катокато дарителскидарителски фондфонд..
1928 1928 -- КонгресътКонгресът давадава иметоимето ФондацияФондация нана РотариРотари..
19311931 -- ФондациятаФондацията ставастава корпорациякорпорация, , играещаиграеща
ролятаролята нана попечителпопечител ии инвестиционенинвестиционен съветниксъветник..
19831983 –– ФРФР сесе преобразувапреобразува вв корпорациякорпорация сс идеалнаидеална
целцел, , съгласносъгласно законитезаконите нана щатащата ИлинойсИлинойс, , САЩСАЩ. . 

ФондациятаФондацията нана РотариРотари сесе управлявауправлява отот своитесвоите
попечителипопечители единственоединствено сс благотворителнаблаготворителна ии
образователнаобразователна целцел, , вв съответствиесъответствие съссъс своятасвоята
регистрациярегистрация ии уставустав..
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МИСИЯТАМИСИЯТА НАНА ФОНДАЦИЯТАФОНДАЦИЯТА

√√ давадава възможноствъзможност нана ротарианцитеротарианците дада постигатпостигат
световносветовно разбирателстворазбирателство, , добронамереностдобронамереност ии мирмир
посредствомпосредством подобряванеподобряване нана здравеопазванетоздравеопазването, , 
подкрепаподкрепа нана образованиетообразованието ии намаляваненамаляване нана бедносттабедността..
√√ КонкретноКонкретно БордътБордът нана РИРИ ии попечителитепопечителите саса сесе
посветилипосветили нана постиганетопостигането нана целитецелите попо изкореняванеизкореняване
нана полиомиелитаполиомиелита чрезчрез изпълнениетоизпълнението нана програматапрограмата
ПолиоПлюсПолиоПлюс..
√√ подпомагаподпомага образователнитеобразователните ии културникултурни програмипрограми
√√ подготвяподготвя субсидиисубсидии, , коитокоито подсигуряватподсигуряват
хуманитарнитехуманитарните нуждинужди въввъв всичкивсички световнисветовни регионирегиони
√√ разширяваразширява програмитепрограмите заза затвърждаванезатвърждаване нана мирнитемирните
приятелскиприятелски отношенияотношения междумежду хоратахората отот различниразлични
народинароди. . 
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ПРОГРАМИПРОГРАМИ НАНА ФОНДАЦИЯТАФОНДАЦИЯТА

√√ ПосланическиПосланически стипендиистипендии нана ФРФР(01.07.2009)(01.07.2009)

√√ РотарианскиРотариански субсидиисубсидии заза университетскиуниверситетски
преподавателипреподаватели(01.07.2009)(01.07.2009)

√√ РотарианскиРотариански центровецентрове заза международнимеждународни
изследванияизследвания
√√ ГруповГрупов обменобмен заза обучениеобучение (GSE)(GSE)
√√ ОпростениОпростени дистриктнидистриктни помощипомощи
√√ БезвъзмездниБезвъзмездни помощипомощи ((МачингМачинг--грантсгрантс) ) 
√√ ПомощитеПомощите ““ЗдравеЗдраве, , гладглад, , човечностчовечност”” (3(3--H)H)
√√ ВъзстановяванеВъзстановяване отот бедствиябедствия
√√ ПолиоПолио ПлюсПлюс
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ПосланическитеПосланическите стипендиистипендии

ПосланическитеПосланическите стипендиистипендии нана ФондациятаФондацията нана РотариРотари сесе
отпускатотпускат заза изследователскаизследователска работаработа илиили обучениеобучение вв другадруга
странастрана, , къдетокъдето съществуватсъществуват РотариРотари клубовеклубове. . ПрезПрез периодапериода
нана обучениетообучението, , стипендиантитестипендиантите нана РотариРотари служатслужат катокато
посланиципосланици нана добратадобрата воляволя средсред хоратахората отот странатастраната--
домакиндомакин. . 

ВидовеВидове стипендиистипендии: : 

√√ ПосланическиПосланически стипендиистипендии заза еднаедна академичнаакадемична годинагодина, , заза
едногодишноедногодишно обучениеобучение вв чуждачужда странастрана. . 

√√ МногогодишниМногогодишни посланическипосланически стипендиистипендии, , фиксиранификсирани
сумисуми, , коитокоито сесе отпускатотпускат заза периодпериод отот дведве годинигодини сс целцел
получаванеполучаване нана образователнаобразователна степенстепен вв чужбиначужбина. . 

√√ КултурниКултурни посланическипосланически стипендиистипендии, , заза тритри-- илиили
шестмесечношестмесечно интензивноинтензивно езиковоезиково обучениеобучение ии културнокултурно
потапянепотапяне вв другадруга странастрана..
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РОТАРИАНСКИРОТАРИАНСКИ ЦЕНТРОВЕЦЕНТРОВЕ ЗАЗА

МЕЖДУНАРОДНИМЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯИЗСЛЕДВАНИЯ

РотарианскитеРотарианските центровецентрове заза международнимеждународни
изследванияизследвания попо програматапрограмата заза мирмир ии разрешаванеразрешаване нана
конфликтиконфликти ее отот голямголям образователенобразователен ии мироопазващмироопазващ
приоритетприоритет заза ФРФР. . ФондациятаФондацията имаима създаденисъздадени седемседем
центърацентъра заза международнимеждународни изследванияизследвания,, съвместносъвместно
съссъс седемседем изтъкнатиизтъкнати университетауниверситета попо цялцял святсвят. . 
ВсякаВсяка годинагодина ФондациятаФондацията спонсорираспонсорира найнай--многомного
10100 0 ротарианскиротариански стипендиантастипендианта (50 (50 магистърскимагистърски
програмипрограми ии 50 50 другидруги)) попо световенсветовен мирмир заза
преминаванетопреминаването нана двугодишнадвугодишна магистърскамагистърска
програмапрограма вв 77 ротарианскиротариански центърацентъра –– БангкокБангкок, , 
ТайландТайланд, , СевернаСеверна КаролинаКаролина, , САЩСАЩ, , ТокиоТокио, , ЯпонияЯпония, , 
БрадфордБрадфорд, , ЗапЗап..ЙоркширЙоркшир, , АнглияАнглия, , БуеносБуенос АйресАйрес, , 
АржентинаАржентина, , БрисбейнБрисбейн, , АвстралияАвстралия, , КалифорнияКалифорния, , 
САЩСАЩ.) .) 
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ГРУПОВГРУПОВ ОБМЕНОБМЕН ЗАЗА ОБУЧЕНИЕОБУЧЕНИЕ

GSE GSE –– GROUP STUDY EXCHANGEGROUP STUDY EXCHANGE

ПрограматаПрограмата нана ФондациятаФондацията нана РотариРотари заза ГруповГрупов
обменобмен заза обучениеобучение ее уникалнауникална бизнесбизнес ии
професионалнапрофесионална възможноствъзможност заза мъжемъже ии женижени нана
възраствъзраст междумежду 25 25 ии 4040гг., ., коитокоито саса вв раннияранния
стадийстадий нана професионалнияпрофесионалния сиси животживот. . ПрограматаПрограмата
предоставяпредоставя субсидиясубсидия заза пътуванепътуване отот 4 4 додо 6 6 
седмициседмици нана групигрупи отот младимлади професионалистипрофесионалисти
((кактокакто мъжемъже, , такатака ии женижени), ), коитокоито нене саса
ротарианциротарианци ии коитокоито дада сиси разменятразменят визитивизити междумежду
ротарианскиротариански дистриктидистрикти--партньорипартньори вв различниразлични
странистрани. . ВсякаВсяка групагрупа сесе водиводи отот свойсвой ротарианскиротариански
водачводач..
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ПРОГРАМАПРОГРАМА ЗАЗА ХУМАНИТАРНИХУМАНИТАРНИ

ПОМОЩИПОМОЩИ

ПРОГРАМАТАПРОГРАМАТА ПРЕДОСТАВЯПРЕДОСТАВЯ ПАКЕТПАКЕТ ОТОТ СРЕДСТВАСРЕДСТВА, , 
КОИТОКОИТО РОТАРИРОТАРИ КЛУБОВЕТЕКЛУБОВЕТЕ ИИ ДИСТРИКТИТЕДИСТРИКТИТЕ МОГАТМОГАТ
ДАДА ПОЛЗВАТПОЛЗВАТ ЗАЗА ИЗГРАЖДАНЕИЗГРАЖДАНЕ НАНА ПРОЕКТИПРОЕКТИ ВВ
ОБЩНОСТТАОБЩНОСТТА, , КОИТОКОИТО ПОДОБРЯВАТПОДОБРЯВАТ ЖИВОТАЖИВОТА НАНА
ХОРАТАХОРАТА ПОПО ЦЕЛИЯЦЕЛИЯ СВЯТСВЯТ..
ПРОЕКТИТЕПРОЕКТИТЕ, , ФИНАНСИРАНИФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗЧРЕЗ ПРОГРАМАТАПРОГРАМАТА ЗАЗА
ХУМАНИТАРНИХУМАНИТАРНИ ПОМОЩИПОМОЩИ, , ТРЯБВАТРЯБВА: : 
√ДА√ДА ВКЛЮЧВАТВКЛЮЧВАТ АКТИВНОАКТИВНО ИИ ЛИЧНОЛИЧНО УЧАСТИЕУЧАСТИЕ НАНА
РОТАРИАНЦИРОТАРИАНЦИ; ; 
√ДА√ДА ПОДПОМАГАТПОДПОМАГАТ РАЗВИТИЕТОРАЗВИТИЕТО НАНА СИЛНАСИЛНА
РОТАРИАНСКАРОТАРИАНСКА МРЕЖАМРЕЖА
√ДА√ДА ДЕМОНСТРИРАТДЕМОНСТРИРАТ СТАБИЛНАСТАБИЛНА ФИНАНСОВАФИНАНСОВА
ОБЕЗПЕЧЕНОСТОБЕЗПЕЧЕНОСТ
√√ ДАДА СЕСЕ СЪОБРАЗЯВАТСЪОБРАЗЯВАТ СС ХУМАНИТАРНИТЕХУМАНИТАРНИТЕ НУЖДИНУЖДИ..



ПЕТС, 26-28.03.2010

гр.Поморие

ОПРОСТЕНИОПРОСТЕНИ ПОМОЩИПОМОЩИ НАНА

ДИСТРИКТАДИСТРИКТА

ОПРОСТЕНИТЕОПРОСТЕНИТЕ ПОМОЩИПОМОЩИ НАНА ДИСТРИКТАДИСТРИКТА САСА ПРЕДНАЗНАЧЕНИПРЕДНАЗНАЧЕНИ
ДАДА ПОДДЪРЖАТПОДДЪРЖАТ ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИТЕОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИТЕ ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ ВВ
ДИСТРИКТАДИСТРИКТА ИЛИИЛИ НЕГОВИТЕНЕГОВИТЕ КЛУБОВЕКЛУБОВЕ. . ВСЕКИВСЕКИ ДИСТРИКТДИСТРИКТ МОЖЕМОЖЕ
ДАДА ЗАЯВИЗАЯВИ ДОДО 20 % 20 % ОТОТ СВОЯСВОЯ ЦЕЛЕВИЦЕЛЕВИ ФОНДФОНД НАНА ДИСТРИКТАДИСТРИКТА ЗАЗА
СУБСИДИИСУБСИДИИ, , КОИТОКОИТО МОГАТМОГАТ ДАДА СЕСЕ ПОЛЗВАТПОЛЗВАТ ЗАЗА ПОДКРЕПАПОДКРЕПА НАНА
МЕСТНИМЕСТНИ ИЛИИЛИ МЕЖДУНАРОДНИМЕЖДУНАРОДНИ МНОГОПЛАНОВИМНОГОПЛАНОВИ ПРОЕКТИПРОЕКТИ. . 
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НАНА ФРФР ВВ ДИСТРИКТИТЕДИСТРИКТИТЕ, , ЗАЕДНОЗАЕДНО СС
ГУВЕРНЬОРИТЕГУВЕРНЬОРИТЕ ЕЛЕКТЕЛЕКТ ПОДАВАТПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЗА ФИНАНСИРАНЕФИНАНСИРАНЕ
НАНА СУБСИДИЯТАСУБСИДИЯТА. . ЗАЯВЛЕНИЯЗАЯВЛЕНИЯ СЕСЕ ПОДАВАТПОДАВАТ ОТОТ 1 1 ЮЛИЮЛИ ДОДО 31 31 
МАРТМАРТ ВСЯКАВСЯКА РОТАРИАНСКАРОТАРИАНСКА ГОДИНАГОДИНА ЗАЗА ФОНДОВЕФОНДОВЕ, , КОИТОКОИТО ЩЕЩЕ
САСА НАНА РАЗПОЛОЖЕНИЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ ПРЕЗПРЕЗ ЮЛИЮЛИ НАНА СЛЕДВАЩАТАСЛЕДВАЩАТА
РОТАРИАНСКАРОТАРИАНСКА ГОДИНАГОДИНА. . 
УЧАСТИЕТОУЧАСТИЕТО НАНА РОТАРИАНЦИТЕРОТАРИАНЦИТЕ ВКЛЮЧВАВКЛЮЧВА: : 
ОЦЕНКАОЦЕНКА НАНА ПОТРЕБНОСТИТЕПОТРЕБНОСТИТЕ ВВ ОБЩНОСТТАОБЩНОСТТА ИИ РАЗРАБОТВАНЕРАЗРАБОТВАНЕ
НАНА ПРОЕКТЕНПРОЕКТЕН ПЛАНПЛАН
ИИ
УЧРЕДЯВАНЕУЧРЕДЯВАНЕ НАНА КОМИСИЯКОМИСИЯ ОТОТ ПОНЕПОНЕ ТРИМАТРИМА РОТАРИАНЦИРОТАРИАНЦИ ЗАЗА
НАДЗОРНАДЗОР ПРИПРИ ИЗРАЗХОДВАНЕТОИЗРАЗХОДВАНЕТО НАНА ФОНДОВЕТЕФОНДОВЕТЕ
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ПОМОЩИПОМОЩИ ЗАЗА ДОБРОВОЛНАДОБРОВОЛНА

СЛУЖБАСЛУЖБА(01.07.2009)(01.07.2009)

ПомощитеПомощите заза доброволнадоброволна службаслужба подкрепятподкрепят
пътуваниятапътуванията вв чужбиначужбина нана квалифицираниквалифицирани
ротарианциротарианци ии брачнибрачни партньорипартньори нана ротарианциротарианци, , заза дада
предоставятпредоставят необходиматанеобходимата общественополезнаобщественополезна
дейностдейност вв даденададена общностобщност илиили дада планиратпланират
реализиранетореализирането нана проектпроект, , отот койтокойто сесе нуждаенуждае даденададена
общностобщност. . КвалификационнитеКвалификационните изискванияизисквания заза
пътуващитепътуващите сесе основаватосновават нана следнитеследните факторифактори: : 
1) 1) ЯсноЯсно определенаопределена общественаобществена необходимостнеобходимост
2) 2) НеобходимостНеобходимост, , коятокоято можеможе дада бъдебъде преодолянапреодоляна сс
опитаопита ии умениятауменията нана ротарианцитеротарианците//екипаекипа
3) 3) ИнформацияИнформация, , чече умениятауменията ии опитътопитът нене саса наличниналични вв
общносттаобщността
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БЕЗВЪЗМЕЗДНИБЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИПОМОЩИ

МАЧИНГМАЧИНГ ГРАНТСГРАНТС ((СЪФИНАНСИРАНЕСЪФИНАНСИРАНЕ))

ЦелтаЦелта нана програматапрограмата заза съфинансиранесъфинансиране ее дада сесе
помогнепомогне нана РотариРотари клубоветеклубовете ии дистриктитедистриктите вв
изпълнениетоизпълнението нана международнимеждународни хуманитарнихуманитарни
проектипроекти попо направлениетонаправлението СлужбаСлужба нана
световнатасветовната общностобщност. . ФондациятаФондацията осигуряваосигурява
съфинансиранесъфинансиране, , възлизащовъзлизащо нана $0.50 $0.50 щщ..дд. . заза
всекивсеки $1.00 $1.00 щщ..дд. . отот приносаприноса вв бройброй. . ВсякоВсяко
плащанеплащане, , направенонаправено отот ЦелевияЦелевия фондфонд нана
дистриктадистрикта ((ЦФДЦФД), ), щеще сесе съфинансирасъфинансира отот
ФондациятаФондацията вв съотношениесъотношение $1.00 $1.00 щщ..дд. . заза
всекивсеки $1.00 $1.00 щщ..дд. . 
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ПроектитеПроектите попо БезвъзмездниБезвъзмездни помощипомощи трябватрябва: : 

√√ дада саса международнимеждународни попо обхватобхват нана дейностдейност. (. (тт..ее. . дада
включватвключват участиеучастие нана понепоне двадва ротарианскиротариански клубаклуба илиили
дистриктидистрикти вв понепоне дведве държавидържави); ); 

√√ дада сесе придържатпридържат къмкъм квалификационнитеквалификационните
изискванияизисквания нана ФондациятаФондацията..

ДвеДве големиголеми групигрупи помощипомощи::

1. 1. МачингМачинг грантсгрантс (5000 (5000 -- 25 000 25 000 щщ..дд.) .) 

2. 2. КонкурсниКонкурсни МачингМачинг грантсгрантс (25 001 (25 001 -- 150 000 150 000 щщ..дд.) .) 

БЕЗВЪЗМЕЗДНИБЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИПОМОЩИ

МАЧИНГМАЧИНГ ГРАНТСГРАНТС ((СЪФИНАНСИРАНЕСЪФИНАНСИРАНЕ))
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ПомощитеПомощите ““ЗдравеЗдраве, , гладглад, , човечностчовечност””

(3(3--H) H) 

ЦелтаЦелта нана програматапрограмата ““ЗдравеЗдраве, , гладглад, , човечностчовечност”” ее дада
подобриподобри здраветоздравето, , дада намалинамали гладаглада ии дада стимулирастимулира
човешкоточовешкото ии социалносоциално развитиеразвитие катокато средствосредство заза
постиганепостигане нана международномеждународно разбирателстворазбирателство, , 
добронамереностдобронамереност ии мирмир. . ПомощитеПомощите сесе отпускатотпускат заза
финансиранетофинансирането нана големиголеми, , международнимеждународни, , 
самоподпомагащисамоподпомагащи сесе проектипроекти заза фундаменталнофундаментално
развитиеразвитие, , коитокоито използватизползват устойчивустойчив цялостенцялостен
подходподход попо отношениеотношение нана хуманитарнитехуманитарните нуждинужди. . 
ТозиТози подходподход включвавключва комбинациякомбинация отот устойчивиустойчиви
дейностидейности катокато обучениеобучение, , участиеучастие нана общносттаобщността, , 
ротарианскиротариански местниместни отрядиотряди, , капиталникапитални авоариавоари ии
техническатехническа експертизаекспертиза отот странастрана нана ротарианциротарианци ии
другидруги източнициизточници..
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ПомощитеПомощите ““ЗдравеЗдраве, , гладглад, , човечностчовечност””

(3(3--H) H) 

СумиСуми -- отот 100 000 100 000 додо 300 000 300 000 щщ..дд. . 
ПериодПериод -- отот дведве додо четиричетири годинигодини
СпонсоритеСпонсорите попо тезитези грантовегрантове трябватрябва дада осигурятосигурят
минималноминимално плащанеплащане отот 10%10% отот общатаобщата стойностстойност нана
помощтапомощта 33--НН
дада носятносят значителнизначителни дълготрайнидълготрайни ползиползи, , свързанисвързани сс
умениетоумението заза самопомощсамопомощ нана голямголям бройброй хорахора
дада ангажиратангажират РотариРотари клубовеклубове ии дистриктидистрикти вв понепоне
дведве държавидържави
дада ангажиратангажират активноактивно участиеучастие отот странастрана нана
получаващитеполучаващите помощитепомощите
дада осигуряватосигуряват самостоятелнасамостоятелна подкрепаподкрепа, , следслед
изразходванетоизразходването нана 33--НН субсидиятасубсидията
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ПреодоляванеПреодоляване нана щетитещетите отот

бедствиябедствия

ПрограматаПрограмата заза преодоляванепреодоляване нана щетитещетите отот
бедствиябедствия предоставяпредоставя нана ротарианцитеротарианците
възможносттавъзможността дада даряватдаряват средствасредства заза
дългосрочнодългосрочно възстановяваневъзстановяване вв следствиеследствие нана
конкретниконкретни природниприродни бедствиябедствия..
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ПОЛИОПОЛИО ПЛЮСПЛЮС

ПолиоПолио ПлюсПлюс ее специалнаспециална програмапрограма нана РотариРотари
ИнтернашънълИнтернашънъл ии заемазаема найнай--приоритетноприоритетно мястомясто средсред
всичкивсички останалиостанали програмипрограми, , докатодокато съссъс сигурностсигурност нене
бъдебъде потвърденопотвърдено заличаванетозаличаването нана болесттаболестта. . 
МеждународнатаМеждународната комисиякомисия попо ПолиоПолио ПлюсПлюс ((МКППМКПП) ) 
координиракоординира всичкивсички елементиелементи нана програматапрограмата, , 
напътстванапътства регионалнитерегионалните ии националнинационални комитетикомитети попо
ПолиоПолио ПлюсПлюс ии препоръчвапрепоръчва стратегиистратегии ии тактикитактики нана
попечителитепопечителите, , заза дада подпомогнеподпомогне заличаванетозаличаването нана
болесттаболестта. . 



ПЕТС, 26-28.03.2010

гр.Поморие

ПОЛИОПОЛИО ПЛЮСПЛЮС

ПредложениятаПредложенията заза отпусканеотпускане нана помощипомощи заза
дейностидейности, , насоченинасочени къмкъм заличаванетозаличаването нана
полиомиелитаполиомиелита, , сесе разработватразработват посредствомпосредством
официалниофициални консултацииконсултации съссъс съответнитесъответните партньорипартньори
нана МеждународнатаМеждународната координационнакоординационна комисиякомисия катокато
МинистерстватаМинистерствата нана здравеопазванетоздравеопазването вв отделнитеотделните
странистрани, , УНИЦЕФУНИЦЕФ ии СветовнатаСветовната здравназдравна
организацияорганизация. . МКППМКПП правиправи прегледпреглед нана
предложениятапредложенията, , заза дада проверипровери далидали отговарятотговарят нана
политикатаполитиката нана ПолиоПолио ПлюсПлюс ии нана приоритетитеприоритетите попо
отношениеотношение нана финансиранетофинансирането, , следслед коетокоето отправяотправя
препоръкипрепоръки къмкъм попечителитепопечителите нана ФРФР, , относноотносно всяковсяко
предложениепредложение..



ОтличияОтличия заза дарителидарители
физическифизически лицалица

•• ПоддържащПоддържащ членчлен нана ФондацияФондация РотариРотари

•• ОтличиеОтличие Paul Harris FellowPaul Harris Fellow

•• МногократенМногократен Paul Harris FellowPaul Harris Fellow

•• ПаметенПаметен Paul Harris FellowPaul Harris Fellow

•• ПаметенПаметен сертификатсертификат Paul Harris FellowPaul Harris Fellow

•• ГолямГолям донордонор

•• БлагодетелБлагодетел

•• ОбществоОбщество нана наследствотонаследството нана ФондацияФондация РотариРотари
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ОтличияОтличия заза дарителидарители
клубовеклубове

•• ЗнамеЗнаме заза клубклуб 100% 100% поддържащиподдържащи членовечленове нана
ФондацияФондация РотариРотари

•• ЗнамеЗнаме ““ВсекиВсеки ротарианецротарианец, , всякавсяка годинагодина””

•• ЗнамеЗнаме заза първитепървите тритри клубаклуба отот всекивсеки дистриктдистрикт заза
дарениядарения нана членчлен къмкъм годишниягодишния програменпрограмен
фондфонд((давадава сесе всякавсяка годинагодина))

•• ЗнамеЗнаме 100% 100% клубклуб Paul Harris FellowPaul Harris Fellow((припри
поискванепоискване))
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БлагодаряБлагодаря заза

вниманиетовниманието!!
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