
  

                                                                                         
  
 
          Уважаеми Лидери на Дистрикт 2482, 

          Скъпи мои приятели в Ротари, 

 

 

Позволявам си да ви поканя на Дистриктния Семинар за Обучение на Клубни 

Президенти-елект, както и на Дистриктната Асамблея, които ще се състоят на 16-18 Март 2012 
г.  в хотел „Новотел-Пловдив”,гр. Пловдив.  

Целта на семинара, е да подготви бъдещите Президенти на Клубове за годината им на 
служба, както и да се изградят работни взаимоотношения в екипа. Семинарът се базира на ден 
и половина обучение и покрива препоръчаните от Борда на РИ теми. Дистриктната Асамблея 
се предвижда в еднодневно обучение и ще се проведе непосредствено след ПЕТС. 

Теми за ПЕТС: 

• Тема и цели на РИ за 2012/2013 година 

• Роля и отговорности на Клубните президенти  

• Работа с Клубните и Дистриктни Лидери  

• Клубна Администрация  

• Членство  

• Проекти за служба  

• РФ  

• Връзки с обществеността  

• Поставяне на цели 

 

Теми за Дистриктната Асамблея: 

• Тема и цели на РИ за 2012/2013 година 

• Роля и отговорности на клубните офицери 

• Политики и процедури 

• Избор на екип на клубните комисии и обучение 

• Развиване на годишни и дългосрочни цели 

• Ресурси 

  



Следните членове на Дистриктните и Клубните Лидерски Екипи са поканени на ПЕТС и 
Дистриктната Асамблея:бъдещи - Клубни президенти, Клубни секретари, Клубни ковчежници, 
Председатели на Клубни комисии, Асистент Дистрикт Гуверньори и членове на Дистриктни 

Комитети, Обучаващи Лидери. 

Пояснение: Всеки Клубен президент-елект е отговорен за присъствието си, освен ако не е 
извинен от Дистрикт Гуверньора-елект. Президентите-елект, които са извинени трябва да 
изпратят представител на клуба, вместо тях. 

           За по-добрата подготовка и провеждане на обучението, ви съветвам да следвате 
следните стъпки: 

1. Прочетете Ръководствата за Вашите клубни длъжности (Клубен президент,Клубен секретар, 
Клубен касиер, Председател на Клубна комисия), които може да намерите в сайта на 
Дистрикта. 

2. Подгответе съвместно с настоящите Клубни лидери, както и с бъдещите АДГ и попълнете 
Ръководството за планиране на ефективни Ротари клубове, съобразявайки се и с целите на 
Дистрикта. Очаквам това Ръководство да ми бъде изпратено до 15 март 2012, с копие до 
съответния АДГ. 

          Информация за дневния ред,както и за условията за настаняване, може да намерите в 

Дистриктния сайт или от секретаря-елект-Димитър Димитров от РК Пловдив-Филипопол. 

 Като прикачен файл, съм приложил: 

1) Екип на Дистрикта за 2012-2013; 

2) Цели на Дистрикт 2482 за 2012/2013 Ротарианска година; 

        

Ваш в службата в Ротари, 

АТАНАС АТАНАСОВ 


