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Скъпи приятели, 

 

Имам удоволствието да ви информиран, че като резултат на предварителни разговори вече е 

факт  поканата за съвместен проект с Ротари клубовете в щата Джорджия, САЩ, дистрикти 6900, 

69l0 и 6920. Целта на проекта е осигуряване на пълна стипендия за международен мир и 

разбиране, чрез запознанство на студенти от различни държави. 

Поканени сме да посочим най-подходящият студент, който ще бъде избран от нас чрез конкурс и 

условия, отговарящи на Студентската програма в Ротари Джорджия. 

Той/тя ще представлява РИД 2482, България  и ще получи пълна стипендия със срок една учебна 

година (от август до май) за обучение само в колежи и университети в щата Джорджия, САЩ. 

Конкретното учебното заведение ще бъде избрано от Ротари клуб и обработено от Студентска 

програма Ротари Джорджия. 

Стипендията поема всички учебни разходи, включително обучение, учебници, общежитие и 

храна. 

Студентите поемат разходите по транспорта от и до САЩ, медицинска застраховка, джобни пари 

и данъци, наложени върху стипендията от американското министерство на финансите. 

 

Условия за кандидатстване: 

Кандидатите трябва да са поне на 18 години, но ненавършили 25 години до 1 август от годината 

на започване на обучението(в нашия случай 2014). 

Кандидатите не трябва да са семейни и не трябва да са живяли в САЩ повече от 4 месеца. 

Изключения не се допущат. 

Кандидатите трябва да са взели тестовете SAT и TOEFL, за да публикуваме резултатите им в 

нашата селекция. 

Счита се за предимство(но не е задължително!) кандидатът да е син или дъщеря на ротарианец.  

Приемат се кандидати само за степен Бакалавър. 

Всеки клуб обявява задължителните условия, на които следва да отговарят кандидатите, 

преглежда документите и провежда интервю с тях, като отличава  един/на. 

Освен споменатите по-горе условия, по време на интервюто следва да се оценят допълнително: 

- общата култура на кандидата, включваща познания по география, история, изкуство, политика за 

България и САЩ 

- познанията на кандидата за Ротари/ 

- социалните компетенции на кандидата.  
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Следва изпращане на имената на одобрените от клубовете кандидати до дистрикта и покана за 

интервю пред Дистриктна комисия, която определя окончателния номиниран и стартира 

процедурата в Дистриктите от Щатите 

 

Срокове: 
 

Организацията на процеса за подбор на ниво Ротари клуб да приключи така, че протоколите, 

заедно с копие от изискуемите документи пристигнат в секретариата на Дистрикта до 05.08.2013 

година. Следва определяне на дата/дати, когато кандидатите ще бъдат поканени от 

Номинационния комитет на Дистрикта най-късно до 15.08.2013 година. 

 
Ваш в службата в Ротари 

 

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ 

Дистрикт гуверньор 2013-2014 

Дистрикт 2482 България 

РК Стара Загора 

 

 


