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ДОКОСВАНЕ ДО ИСТОРИЯТА

Преди 88 години, благодарение на 16 ентусиасти, през април 1933 г. е създаден 
първият Ротари клуб у нас. 

След неуспешен опит на Ротари Интернешънъл да  направи връзка с България през 
1921, следват няколко опита в периода 1927-1931, също без успех, след което РИ 
променя тактиката си. На 23 юни 1931 г. Роберт Уилямс пише: „… европейският 
секретариат се свърза с опитни и талантливи европейски ротарианци, лично 
запознати със социалните и икономическите условия в София … това ще позволи 
организирането на клуб …“

Един от тези ротарианци е вицепрезидентът на РИ Бърно, Чехословакия проф. д-р 
Франтишек Пишек от Висшето техническо училище в този град. През лятото на 1931 г. 
той пристига придружен от своя асистент инж. Цвятко Кадийски в България. Пишек се 
свързва с забележителния български политик, дипломат и публицист д-р Николаев, 
тогава директор на официоза „La Bulgarie”.

След посещението, в писмо от 3.11.1931 г. проф. Пишек го информира за 
предстоящите  подготвяни от него конференции в РК Бърно и  в Прага, посветени на 
България. В нашия исторически архив е запазен   оригиналът на текста на експозето на 
Пишек пред РК Бърно  - първото представяне на България пред Ротари клуб в света. 
Рядко може да се срещне представяне на България пропито с такава симпатия към 
българския народ и земя. За конференцията в РК Бърно, посветена на България има 
една малка статия от д-р Николаев във в-к „Мир” и това ще да е първото упоменаване 
за Ротари  в българска публикация. 

По повод на презентацията за България в РК Бърно, на 7.3.1932 г. Кадийски пише „… в 
днешните критични и заплетени времена ще излезе здрав и читав онзи народ, който 
има в чуждия свят повече приятели и то истински приятели,  уверени в неговата 
сила и енергия. Що се отнася до програмата която работим и подготвяме тук с 
професора, засега няма да Ви отегчавам. Реализацията зависи до голяма степен от 
Вас и Вашето влияние …”.

Представя Цвятко Кадийски, РК София
историк на Дистрикт 2482 - България
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Междувременно д-р Николаев се запознава и с представителя на „Ремингтон” Петко 
Ю. Бояджиев, който е информиран за ротарианството от свой американски партньор 
и чрез него получава допълнителна информация за принципите на Ротари. Очевидно 
Николаев е силно впечатлен от предложенията на проф. Пишек и не след дълго става 
инициатор за създаване на първия български Ротари клуб.

Нямаме преки сведения за това, но по всяка вероятност в ранната пролет на 1932 г. 
проф. Пишек ще да се е свързал със своя стар приятел и колега, д-р инж. М. Гербел от 
Виена, които е почетен комисар на РИ за Европа. Очевидно Пишек е преценил, че 
подготвителните работи за България вече са изявили „подходящите хора”, а от друга 
страна Гербел като почетен комисар на РИ има значително повече възможности за 
успешна работа. Още повече че по него време във Виена пълномощен министър на 
България е д-р Тодор Недков, близък приятел на Гербел, който е чест гост на РК Виена.

Вдъхновен от идеята за създаване на Ротари клуб у нас, на 24.2.1933 г. д-р Николаев 
организира в София, в офиса на окончателно завърналия се в България инж. Кадийски 
на бул. „Дондуков“ 26, една среща на видни софиянци, които е успял да заинтересува 
за Ротари с цел подготовката за подписване на учредителния протокол. Два месеца 
по-късно,  на 22 април 1933 г в дома на д-р Николаев е подписан  учредителният 
протокол за създаване на първия български Ротари клуб. Така, по  инициатива на д-р 
Николаев е създаден първият български Ротари клуб,  край люлката на който са бдели 
чехословашки и австрийски ротарианци.

На 25 май в София се получава историческата телеграма на секретаря за Европа, Ал. 
Потер: „София избрана на двадесет и пети”. РКС е вписан в списъка на Ротари 
клубовете в света под № 3596. България най-сетне е член на голямото ротарианско 
семейство, обединяващо по това време около 150 000 души.

На 1.6. се взима решение да започне издаването на месечен бюлетин „Le Rotary Club de 
So�a” („Софийски Ротари клуб”) на френски език. Създава се комисия която трябва да 
изработи окончателния текст на Устава на български език, да го приведе към 
изискванията на българското законодателство и да го внесе за утвърждаване от съда.

На 18.5. РК приветства първите си ротариански гости: Роберт Медингер от Винер 
Нойщадт и Сидни Ламерт от Лондон, а след тях преподобният А.В.Роб от клуба във 
Фолкирк (между другото, Фолкирк  е  „родният клуб” на президента на РИ за 2009/2010 
Кени  и при посещението му у нас през 2010 г предадените от мен факсимилета, 
свързани  със срещите на членове  на клуб Фолкирк  в София и  във Варна бяха приети 
с изненада и неподправена радост). 

Междувременно редиците на клуба се попълват с първите трима нови членове: 
Аладар Оте, тютюнотърговец,  Хенри. Шумейкър, пълномощен министър на САЩ в 
България и инж. Любен Божков, главен директор на БДЖ. 
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На 1.9. започва редовно да излиза на френски ежемесечния бюлетин на клуба, под 
редакцията на блестящия журналист Болеслав Тахауер. Към 1938 г. ежемесечно се 
изпращат над 850 броя до всички чужди представителства у нас, до българските в 
чужбина, до редакциите на по-големите вестници, до всички български ротарианци и 
до няколкостотин РК в света. Бюлетинът е един чудесен посланик на България по 
света, популяризиращ възможностите на страната ни, напомнящ за нейните нужди и – 
без да забравя ротарианските принципи – винаги защитаващ българските интереси.

На 2.11. съдът вписва в регистъра сдружението “Софийски Ротари клуб“. Чартърната 
церемония е насрочена за 4.11.1933. За чартирането на 4.11.1933 пристига 
многобройна делегация от Югославия. Присъстват комисарят за Европа М. Гербел, 
европейският секретар Ал. Потер, членът на РК Талин проф. Кьостнер. Официален гост 
е кметът на София Орошаков, а представител на правителството е  прес секретарят на 
Министерството на външните работи Т. Христов. Много колоритно е приветствието на 
д-р Потер – изброявайки многобройните екзотични места, където вече има Ротари 
клубове, съобщавайки какво голямо значение има ротарианството за света, 
подчертавайки колко много са направили ротарианците за света, Тахауер в протокола 
пише: „… в един момент ние не бяхме далеч от това да повярваме, че ротарианското 
движение е успяло за обърне посоката на въртенето на Земята около Слънцето. Ние 
очаквахме също да чуем и имената на някои планета, върху които са учредени Ротари 
клубове и това не би ни учудило“.

Благодарение на добрата работа на пресслужбата под ръководството на д-р 
Николаев, за появата на новия клуб съобщават повечето големи български вестници – 
„Знаме”, „Слово”, „Демократически сговор”, „Свободна реч”, „Камбана”, „La Bulgarie” и пр. 

Чартирането на РКС предизвиква изненадващо голям отклик в ротарианския свят. Без 
да броим стотиците изпратени поздравителни телеграми и ротариански картички от 
различните клубове, документирани са публикации в над 40 ротариански бюлетина 
по света - не само в съседните страни и Европа, но и в САЩ, Бразилия, Малая, Япония, 
Китай, Аржентина, Египет, Австралия.
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в българска и международна преса 
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За първи път попаднах на името на сър Никълъс Уинтън в 
началото на 2018 година. Историята на подвига му, пазена 
в продължения на пет десетилетия от него в тайна, 
случайното й разкриване, признанието на спасените от 
него и почитта, която получава от няколко правителства и 
от хората по цял свят, дълбоко и задълго ме развълнува.

ПДГ Нина Митева от РК Плевен-Центрум споделя

Ротарианецът Сър Никълъс Уинтън и дълго пазената тайна на доброто
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За първи път попаднах на името на сър Никълъс Уинтън в началото на 2018 година. 
Историята на подвига му, пазена в продължения на пет десетилетия от него в тайна, 
случайното й разкриване, признанието на спасените от него и почитта, която 
получава от няколко правителства и от хората по цял свят, дълбоко и задълго ме 
развълнува.

Буквално дни след това бях отново силно развълнувана от писмото на президента на 
РИ Иън Райзли, с което ми възлагаше високата чест и отговорност да бъда негов 
представител на конференцията на Дистрикт 1090 в Англия. Така в края на март се 
озовах в Лондон, моите официални домакини организираха вечеря в моя чест в дома 
си в Аскот и заедно с тях стигнахме до Челтнъм, където на територията на един от 
най-големите в страната хиподруми се проведе дистриктната конференция, 
тематично обединена от мотото „Да опазим бъдещето“. Едва там, като проява на чиста 
синхроничност,  разбрах, че обявената в програмата Барбара Уинтън е дъщеря на сър 
Никълъс Уинтън, а книгата,  която ще представи, е посветена на нейния баща. Тогава 
научих и че до последния ден на живота си, Никълъс Уинтън е бил член на Ротари клуб 
Майдънхед в същия дистрикт, включително негов президент през 1973-74 година.

Никълъс Уинтън е роден през 1909 г.

Той е успешен борсов агент, запален 
по спорта и когато през 1939 г. 
решава да иде в Алпите на ски, негов 
приятел, работещ на строеж на 
бежански лагер в тогавашна 
Чехословакия, започва да го 
разубеждава заради политическата 
обстановка.
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Хуманитарната криза вече е факт, гоненията срещу евреи и други застрашени етноси 
вървят с неумолима жестокост. Границите на Чехословакия започват да преливат от 
бежанци. Усещането, че тази държава ще е поредна цел на агресия пораждат 
отчаяната цел на хората да спасят поне децата си, защото за цели семейства 
единствената посока оттук нататък са лагерите.

Силно впечатлен от разказа на приятеля си, Уинтън не само, че не се отказва, а 
заминава за Чехословакия с намерението да помага както може. Всичко от този 
момент нататък остава в пълна тайна дори от най-близките му.

Той отправя запитване до посолствата на няколко държави къде могат да бъдат 
изведени деца, предимно с еврейски произход. В този момент всички страни затварят 
официално границите си за бежанци от Германия. Само Великобритания откликва, но 
иска заплащане – 50 лири на дете и условието за децата да бъдат намерени 
предварително осиновители по определен ред. Верен на мотото си „Ако нещо не е 
абсолютно невъзможно, то трябва да бъде направено“, Уинтън мобилизира цялата си 
изобретателност и контакти, за да осигури тази възможност. Новината, че има човек, 
който може да изведе децата от ужаса, кара много родители сами да водят децата си с 
молба да бъдат вписани в списъците му. Започва трескава дейност по картотекиране 
и с влиянието на еврейската общност започва търсенето на осиновители.

В крайна сметка  – осем влака с деца, общо 669 на брой, успяват да прекосят 
границите на Чехословакия. За всички тях е намерен дом в Англия. Само последният, 
девети влак, с още 247 деца не успява да тръгне, защото заминаването му е 
предвидено за 1 септември 1939, когато избухва войната.

Никълъс Уинтън запазва в пълна тайна почти пет 
десетилетия това, което е направил. Сред 
приятелите си от Ротари клуба и в общността в 
Майдънхед е почитан за подкрепата за 
изграждане на домове за възрастни хора.

През 1988 г. при разчистване на тавана съпругата 
му намира папка с документи и списъците на 
децата с адресите на техните осиновители. 

Удивена от мащаба на неговото дело, тя се свързва с телевизионен продуцент от ВВС, за да 
разкаже на хората за неговия тих героизъм. След много дълго убеждаване, най-накрая 
Никълъс се съгласява да участва в предаване на живо, в което за първи път се разказва 
неговата история пред света.

Без негово знание, продуцентите издирват жена, която е едно от спасените деца и я 
настаняват в публиката на предаването – точно до нейния спасител. Той не подозира нищо 
чак до края на предаването,  когато водещата обявява публично коя всъщност е жената, 
вляво от него. Следва изненада, сълзи и прегръдки, но Никълъс Уинтън още не подозира 
какво предстои.
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След като емоциите от тази среща след близо 50 години поутихват, водещата задава 
въпрос: „Има ли в залата други хора, чиито живот е бил спасен от Никълъс Уинтън?“.

Почти цялата публика се изправя на крака. Този покъртителен момент можете да 
видите в това видео (https://www.youtube.com/watch?v=6_nFuJAF5F0 ).

Почестите за него тепърва започват. Награден е от президента на тогавашна все още 
Чехословакия с най-високото държавно отличие, орденът „Белият лъв“, през 2003 
година получава рицарско звание от кралица Елизабет II и приза Гордостта на 
Великобритания. През 2008 г. е номиниран за Нобелова награда за мир, негова статуя 
е издигната на гарата в Прага. На стогодишния му юбилей през 2009 година Чехия 
организира в негова чест събитие, т. нар. "Влак на Уинтън". Влакова композиция, в 
която пътуват част от децата, които е спасил, заедно с потомците си, тръгва от Прага и 
се движи по същия маршрут както през 1939 г. Той лично посреща влака в Лондон. 
Събитието е много емоционално за всички и широко отразено в медиите. Не се случва 
толкова често доброто да бъде почетено така пряко и приживе на извършилите го. 
Наследниците на децата, които е спасил, надхвърлят 6000 човека.

Сър Никълъс Уинтън умира на 1 юли 2015 г., шест седмици след като е навършил 106 
години. В съобщението на Ротари клуб Майдънхед за това до ротарианската общност 
в Англия се казва:

„Макар и с огромна тъга да оплакваме загубата на този тих и фин човек, ние празнуваме 
един скромно воден, но вдъхновяващ живот. Ротарианците и всички, които го познаваха, 
се чувстват привилегировани и смирени, затова че са споделили приятелството на 
"Ники" Уинтън, за който "Службата над Себе си" беше водеща във всичко, което е правил, 
при това с удивителен ефект.“

"Не се задоволявайте в живота си само за да не вършите зло – бъдете подготвени 
всеки ден да се опитвате и да правите добро"

"Има разлика между пасивната доброта и активната доброта, която според мен е 
отдаване на време и енергия в облекчаване на болката и страданието. Това 
предполага да излезеш, да намериш, да подпомогнеш хората, които страдат и са в 
опасност, а не просто да водиш примерен живот по един напълно пасивен начин на 
неправене на лошо"

Ники Уинтън 1939
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От март 2020 г. съзнанието на всички ни е обсебено от 
пандемията Ковид-19. 

Поради несъвършенствата на колективната памет, до този 
момент нашите поколения живяха без особен спомен от 
преживяната тригодишна грипна пандемия, 1918-1920 г.  
(инфлуенца – „испански“ грип), отнела живота на близо 5% от 
населението на Земята  (в България – 80 000 души*).

ДГ Илиян Николов, РК София-Сердика

Да преодолеем аналоговото мислене
стр. 7

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

За това, колко ефективна е била намесата на тогаващата медицина (безрезултатно лечение и 
неуспешни опити за създаване на ваксина) съдя по факта, че причинителят  – грипният вирус 
– е открит повече от десетилетие по-късно (през 1933 г. - дотогава се е считало, че 
причинителят е вид бактерия...)**. Медицината на съвремието се оказа несравнимо 
по-съвършена! Актуалният патоген беше изолиран и анализиран почти моментало, а 
ваксините се появиха в рекордно кратък срок!

При икономическото и морално изтощение непосредствено след Първата световна война, 
„локдаун“*** в глобален мащаб е бил немислим, за разлика от съвремието, което очевидно 
предлага несравнимо по-благоприятни възможности. 

Но главният факт, който сочи днес спасителната алтернатива се нарича: интернет !

Голяма част човешка активност в социалния живот, професиите, хобитата, можа беззаразно 
да бъде пренесена (симулирана) от познатия физически свят във виртуалния. 

Това е спасително и за Ротари : седмичните клубни срещи, работата на дистриктните комитети 
и секретариата, дистриктните обучителни семинари, международните контакти на зонално и 
глобално ниво, както и голяма част от администрирането на клубовете и реализиране на 
ротарианските проекти се преносаха в Интернет. В тези условия, инерцията на „аналоговото 
мислене“ у някои от членовете е необходимо час по-скоро да бъде преодоляна. Все още има 
отделни членове (но и цели клубове), които се чувстват некомфортно във виртуалната среда 
и са стигнали само до участие във „вайбър група“.

Мисля, че това, което днес ни обединява, трябва да бъде рационалният анализ на ситуацията, 
който ни характеризира като позитивно, оптимистично общество, което има и своите 
виртуални възможности да работи за просперитета на общностите – особено в условията на 
толкова тежка криза – когато общностите имат още по-голяма нужда от нашата ротарианска 
помощ !

И един особено важен извод: агресията на нови патогени върху човечеството е естествен 
еволюционен процес и ще продължава и занапред. Трябва да бъдем достатъчно мъдри и в 
готовност да предложим адекватни мерки и във всеки един бъдещ момент!

* В същото време, жертвите при нашите съседи са: Гърция – 120 хил., Румъния – 160 хил., Сърбия – 180 хил.
** След „испанския грип, до днес в света е имало още 11 по-слаби грипни пандемии
*** Локдаун (Lockdown) – извънредна мярка, която временно забранява напускането на даден район или сграда
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ДГЕ Борислав Къдреков е роден на 17 февруари 1963 в 
Благоевград. Машинен инженер със специалност технология 
на машиностроенето и металообработващи машини и 
специализация конструкционни полимери.
Собственик и управител на фирма БЛИК 99 ЕООД. 
Щастливо женен, баща на двама и сина и дъщеря.  
Член на Ротари  от 2002 година. Паст президент на РК 
Благоевград-Център, паст АДГ, настоящ председател на 
подкомитет „Ротариански приятелски обмен“.

ДГЕ  инж. Борислав Къдреков, РК Благоевград-Център

Запознайте се с Дистрикт Гуверньор Елект
стр. 8

Приятели, през идната ротарианска година във фокуса на световното ротарианство отново 
ще бъдат четирите приоритета, заявени с новия стратегически план:
      Увеличаване на нашето въздействие,
      Разширяване на обхвата ни,
      Повишаване ангажираността на членовете и
      Повишаване на способността ни за адаптиране.
Когато увеличаваме  ангажираността на членовете ни, разширяваме нашия обхват, от там 
увеличаваме и нашето въздействие вътре в ротарианската общност и извън нея.
Общувайки със заобикалящите ни общности ние сме принудени да усъвършенстваме нашите 
способности за адаптация, ако желаем да постигнем по-голяма ангажираност, обхват и 
въздействие.  
„Светът се променя и ние трябва да сме готови да се променяме с него. Историята на 
Ротари ще трябва да се пише отново и отново“, казва Пол Харис.
Адаптация или еволюция, общия ни път трябва да продължи така, щото да надграждаме в 
крак с променящата се действителност.
Израз на това схващане са и целите които ще следва нашият дистрикт през новата 
ротарианска година:

2. Активизиране на международната дейност на клубовете и дистрикта.

3. Въвличане на ротаракторите във всички екипи и дистриктни събития.

4. Полагане на систематизирани усилия за изграждане на  лидери. 

5. Създаване на нови общностни корпуси в различни райони на страната. 

- Ръст на членството в нашите клубове поне с по един до трима нови члена: 
професионалисти, готови да служат и да дават от себе си.

- При  неактивни осем Ротаракт клуба, възстановяване поне на четири.

- При потенциал за нови 20 Интеракт клуба, създаване на поне четири.

1. Стабилизиране на клубовете
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Здравейте, приятели!

Аз съм Борислава Динева, Дистриктен Ротаракт представител 
– елект и съм част от Ротаракт клуб Дупница. Преди няколко 
дни навърших 24 години, като 9 от тях са свързани със 
семейството на Ротари. В професионален план съм избрала да 
се развивам в сферата на здравеопазването. Макар все още 
студент по медицина, в края на миналата 2020 година взех 
решение да участвам в грижата за пациентите, страдащи от 
CoViD-19. Понастоящем дните ми са шарено преплетени 
между семейство, приятели, доброволчество и образование.

Запознайте се с Дистриктен Ротаракт представител – елект 
стр. 9

С родители ротарианци и растяща с каузите на Ротари и Ротаракт, да бъда част от 
дистриктната комисия и да се кандидатирам за ДРП, беше естествен ход на активното ми 
членство. Ротаракт е мястото, където се чувствам приета и разбрана. Моят клуб традиционно 
се свързва с доброто си партньорство със спонсориращия Ротари клуб Дупница. Силната ми 
връзка с Ротари клуб Дупнца даде отпечатък и върху визията ми за 2021-2022 ротарианска 
година. През настъпващата нова ротарианска година, моя цел е да работя близо с 
Ротарианската дистриктна комисия, а отзивчивостта и приемствеността от страна на ДГЕ 
Борислав Къдреков,  затвърди необходимостта от това. Искам да работим заедно както за 
полезни и смислени дистриктни събития, така и за успешни проекти. 

В някои моменти, някой би могъл да си помисли, че сме различни, но ако се разровим в 
личните си ротариански истории, ще намерим едно и също зрънце при всички ни – добротата 
и необходимостта да служим на обществото, от което сме част. Моето мнение е, че трябва да 
се вглеждаме по-често у нещата, които ни свързват, но как бихме могли да ги видим, ако не се 
познаваме и не си говорим за тях? Зная, че всички ние, под крилото на Ротари Интернешънъл, 
имаме интересни и увлекателни истории, които чакат да бъдат запомнени от другите. Именно 
за това, но и не само, доброто партньорство между Ротари и Ротаракт е сред първите ми цели 
за 2021-2022 ротарианска година. 

С прекрасния ми екип, в който има пораснали интерактори и млади ротарианци, си 
поставихме конкретни цели и задачи във всеки един от комитетите – развитие на членството, 
професионално развитие, международна служба, публичен имидж, информационни 
технологии и служба на общността. 

Надявам се да се виждаме на живо през следващите месеци и да ви разкажем за всички цели, 
които сме застъпили с настоящите успехи в Ротаракт. С екипа вярваме, че новата ротарианска 
година и огромното удоволствие да работим заедно обещава ангажирани ротарактори, 
успешни проекти, все повече отличени професионалисти сред ротаракторите, позитивен 
публичен имидж, любознателна международна служба и въобще куп постижения, които 
искаме да споделим с цялото семейство на Ротари.

Пожелавам си да задълбочим приятелствата си, да бъдем все по-гъвкави в службата си, 
да бъдем търпеливи и да се насладим на вълшебството, което създаваме вече 116 г.
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Ето ни, вече сме в 2021 и аз изпитвам предпазлив оптимизъм. 
Надявам се, че скоро ще можем да се насладим на някои от 
простите неща, които приемахме за даденост преди 
пандемията. Но - съжалявам да го кажа – налага се да 
продължим да се придържаме към срещи онлайн и виртуални 
презентации. Така че, нека направим услуга на бъдещата ни 
публика и да поизлъскаме уменията си за виртуална 
комуникация като поправим някои често срещани грешки.

стр. 10

Грешка #1: Недостатъчен контакт с аудиторията 
Поправяне: Гледайте в камерата си, а не екрана 

Контактът с очите е важен. Но знаете ли защо? Директният контакт с очите влияе на 
възприятието на аудиторията ви за вашата компетентност, надеждност, дори способността ви 
да сте лидер.  Важно е и  че вашата аудитория ще се старае да се концентрира, ако сте 
изразителен и ги гледате в очите.

Единственият начин да поддържате контакт с виртуалната си аудитория е да гледате 
директно в обектива на камерата си. Повярвайте ми: Ще се почувствате наистина странно в 
началото, защото сме свикнали да гледаме на екраните си по време на видео разговори, така 
че  да виждаме всички останали (и как изглеждаме ние). Но ако искате вашата аудитория да 
остане ангажирана, ще трябва да жертвате собственото си желание да гледате лицата им (и 
своето собствено). Моето правило е да държите очите си върху обектива в 90 процента от 
времето и да използвате останалите 10 процента, за да се оглеждате и се уверявате, че 
аудиторията откликва, усмихва ви се и следи това, което казвате.

Седем грешки в ZOOM, които може би правите — и как да подобрите вашите умения,
от Пит Райън, директор Обучение в платформата TED

Грешка #2: Гласова монотонност 
Поправяне: Уверете се, че във вашия глас има вариации

Когато разговаряме с нашите приятели и семейство, съвсем естествено има разнообразие в 
скоростта и интонацията в нашите гласове. То добавя контекст и значение на нашите думи, 
добавя и интерес и драма. Но когато сме нервни или четем от бележките си, това 
разнообразие се губи. Това е голям проблем във виртуална среда, в която другите 
невербални знаци, които добавят контекст, като жестове на ръцете и изражения на лицето, са 
по-трудни за забелязване. Един от начините да подобрите виртуалната си презентация – а и 
всяка презентация, е да използвате думи и фрази, присъщи за вас самите. 

Предварителното упражняване също гарантира, че гласът ви ще поддържа естествената си 
спонтанност и дори само една репетиция на глас може да ви накара да се чувствате по-малко 
нервни и по-малко зависими от вашите бележки.
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Грешка #3: Да импровизирате или да четете от бележките си
Поправяне: Репетирайте

Да, все още трябва да се упражняваме, дори и при  представяне в Zoom. В каквато и среда да 
се случва презентацията ви,  вашият приоритет номер едно трябва да бъде възприемането, 
преживяването на аудиторията ви. Няма как да го постигнете, ако сте твърде заети да мислите 
за това какво трябва да кажете по-нататък или ровите из бележките си.  Вижте го по този 
начин: Вашата аудитория отделя време от натоварените си дни, за да ви изслуша. 
Най-малкото, което можете да направите, за да проявите уважение, е да се упражнявате 
предварително. Само защото можете да използвате лаптопа си или телефона си като Аутокю,  
не означава, че трябва да го направите.

Грешка #4: Вашите слайдове ви изхвърлят от борда  
Поправяне: Използвайте вашите слайдове ефективно 

Лесно е човек да се разсее, когато гледа виртуална презентация. Когато говорите, вие искате 
да направите всичко по силите си, за да бъдат  очите на хората в  аудиторията ви насочени 
към вас, а не към телефоните им. Един от начините да направите това е да използвате 
слайдовете ефективно.

Помнете, че вие сте основното събитие. Използвайте слайдове само ако те действително ще 
помогнат на аудиторията ви да разбере по-добре какво представяте. Ако цялата ви 
презентация е слайдове и публиката не може да види лицето ви - те ще се чувстват по-малко 
отговорни и ще се изнесат в Instagram или Facebook.  

Опростяване, опростяване, опростяване: Ако аудиторията ви е принудена да избира между 
четене на слайд изпълнен с текст или слушане на реч, те ще се насочат към четене. 
Ограничете количеството информация, която сте поставили на всеки от слайдовете си. Да, 
може да станат повече, но ще бъдат лесно смилаеми. 

Репетирайте техническите аспекти: Преди виртуалната реч или презентация, репетирайте 
влизане и излизане от режим на споделяне на екрана. Тъй като контактът с очите помага на 
аудиторията ви да остане фокусирана, нека лицето ви да е позиционирано в центъра на 
екрана.

Използване на черни слайдове: Може да искате да споделите за кратко време няколко 
слайда. За тези случаи ето един про-съвет: Добавете празни, черни слайдове между 
слайдовете със съдържанието, така че да можете да кликнете върху черно и да накарате 
аудиторията си да се фокусира отново върху вашия глас. Предпочитам черни слайдове пред 
белите слайдове, защото черното прави да  изглежда, че умишлено сте изключили функцията 
за споделяне на слайдове.
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Грешка #5: Приканване на аудиторията ви да разгледа всички заглавия във вашата 
библиотека
Поправяне: Изберете фон, който не разсейва

Ще призная, че се радвам на възможността да надникна в толкова много различни домове. Но 
ще бъда честен, имам притеснения колко от хората седят пред лавиците си с книги, за да 
бъдат техния фон.

Ако целта Ви е да държите аудиторията си ангажирана, трябва да сте сигурни, че вашият фон 
не е разсейващ. В същото време, седенето пред чиста бяла стена изглежда леко мрачно. Ако 
е възможно, изберете фон, който е максимално изчистен. Ако да седите пред библиотеката си 
е единствената ви възможност, помислете за позициониране  малко по-далеч, така че да 
имате цветен фон, но вашата аудитория да не се отплесва в четене на заглавията, докато 
говорите.

Грешка #6: Твърде много или недостатъчно осветление
Поправяне: Седнете на правилното място в стаята си 

Подходящото осветление може да добави значително към това да бъдете възприети много 
по-добре.  Уверете се, че основният ви източник на светлина е точно зад камерата ви, и 
осветява лицето ви. Така че може да изберете да се позиционирате пред прозорец, лампа или 
и двете. Когато преподавам TED Trainings от моята всекидневна, аз съм с лице към прозореца 
и лампата, и освен това използвам камината като фон.

Грешка #7: Да оставите всички да изключат видеото си
Поправяне:  Насърчете вашата аудитория да остане с включени камери

Има някои истини за комуникацията, които проповядвам през цялата ми кариера, и една от 
тях е, че аз вярвам, че винаги отговорност на говорещия е да държи публиката ангажирана. 
Но виртуалното говорене разклати малко вярата ми – невъзможно  е да знаете дали вашата 
аудитория внимава, когато не можете да ги видите!  На територията на Zoom е 100% ОК да 
помолите аудиторията си да е с включени камерите. И ако искате да бъдете много учтиви, 
изпратете предварително бележка, с която пояснявате, че присъствието е с включени 
камери. Така публиката може да планира и да прецени участието си!

Говорейки за учтивост, когато сме част от публиката, добре е да направим избора да сме пред 
включена камера. Никой не би се появил на среща с хартиена торба на главата, но изглежда, 
че в новата ни виртуална нормалност, много от нас се чувстват доста удобно да се показват в 
режим "инкогнито".

Да се надяваме, че като презентатори скоро отново ще сме на реална сцена, 
укротявайки пеперудите в стомаха си, преди да заговорим пред реални, живи хора. 

Но дотогава ви желая късмет и успех във всички ваши виртуални изказвания, 
презентации, срещи и коктейли!



Илиян Илиев, паст президент на РК Троян
директор на Национално училище за приложни изкуства – Троян
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Ние всички следим със съпричастност и уважение работата на хората на първа линия. В 
предишни издания на бюлетина няколко ротарианци лекари споделиха от първо лице 
преживяванията си, своите отговорности и своите тревоги. Една също толкова ключова 
сфера е образованието, където вече повече от година училищните стаи периодично 
опустяват, заменени от дистанционно обучение.  За хората, привикнали на шум и глъчка,  
тишината на училищните коридори не носи радост. Своите тревоги и надежди сега 
споделят приятелите Тома Томев – директор на СУ „Васил Левски“ в Севлиево и Илиян 
Илиев, директор на Национално училище за приложни изкуства – Троян.

Затваряйки света навън, пред нас остана възможността да се обърнем навътре към 
изконните ценности, които ни изграждат като личности. В условията на ненормалност не 
просто да съществуваме, а да продължаваме да градим настоящето и бъдещето - нашето и на 
нашите деца. В такива моменти човек се обръща и към това , което ни е съхранило като народ 
назад през други трудни времена. Да оставиш следа – дълбока и трайна е възможност, която 
всеки търси, но малцина намират. За такова добро дело искам да ви разкажа. За духа и вярата, 
които намериха своя малък храм в двора на едно българско училище. За това, как това се 
случи с подкрепата на приятелите от Ротари клуб –Троян. 

Нормални размисли за ненормалното време

През последната година в условията на перманентна ненормалност 
на функциониране на държавата заради Ковид 19, пред всеки от нас 
и пред всички заедно, стои предизвикателството:

„А сега накъде, а сега как?“

Списъкът на дарителите за параклиса е дълъг. Той завършва с 
личните дарения на Ловчански Митрополит Гавриил и Велички 
Епископ Сионий – игумен на Троянския манастир, но започва с 
финансирането от ротарианеца Радослав Чолаков-Роко на 
строителните дейности по изграждането на параклиса и дарената 
камбана, чийто тържествен звън се чува далеч извън пределите на 
училищния двор.

Църковният полилей в параклиса 
пък е лично изработен и дарен от 
друг член на Троянския Ротари 
клуб, нашия  приятел от Италия 
- Джузепе Скопинио. 

Делници, тревоги и надежди на приятелите Илиян Илиев и Тома Томев 

ОБРАЗОВАНИЕ В КОВИД ВРЕМЕ



Тома Томев, паст президент на РК Севлиево
директор на СУ “Васил Левски”
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Повече от 20 години образованието в България беше приоритет на държавното управление 
само на книга. Реално ценностната система на обществото беше преобърната и значимостта 
на учителя - омаловажена. Това доведе и до отлив от професията, последиците от който много 
осезаемо усещаме сега - липса на педагогически кадри по математика, природни науки, 
чужди езици. Едно общество е силно, може да върви към прогрес едва тогава, когато има 
стабилни, подготвени и мотивирани хора, които да го осъществяват. Това много ярко се усеща 
днес. Индустриалното обновление, инвестициите на международните компании, които 
очакваме да дойдат в България, не могат да се случат само с добра данъчна политика, те 
изискват и висока квалификация на човешкия ресурс. Това може да се постигне единствено с 
качествено образование на всички нива.

ОБРАЗОВАНИЕ В КОВИД ВРЕМЕ

Образование и бъдеще

“Ако си мислите, че образованието е скъпо, 
пробвайте с невежеството”,
Питър Дракър

Когато говорим за Ротари и училище, най-напред идва представата за помощ под формата на 
стипендии, учебни средства, компютри, подобряване на материалната база. Това се случва на 
много места. Тази подкрепа и сътрудничество са важни. Може би съм пристрастен, но вярвам, 
че имат повече стойност и възвращаемост от даряването на апаратура за болниците.  Моето 
убеждение, е че още по-важно е каква е „следата“, която оставяме след нас. Затова – да 
помислим и за възможностите ни да инвестираме не само в материалното подпомагане но и 
в духовното изграждане на младите хора, които са нашето бъдеще. Да, по-трудно е, свързано 
е с повече работа, ще възникват и нови проблеми. Но всеки проблем или трудност са просто 
нови възможности за смислено и градивно участие на Ротари в обществения живот!

На 27 март 2021 г. Ловчанският 
митрополит Гавриил отслужи тържествен 
водосвет за освещаване на параклиса “Св. 
Спиридон – чудотворец“ в двора на 
Националното училище за приложни 
изкуства „Проф. Венко Колев“ гр. Троян. 
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Виждам и добри промени в системата на образованието в последните години. В много учебни 
заведения образователната среда се трансформира и много повече отговаря на нуждите за 
качествено европейско обучение, в което все повече се набляга на практическата подготовка 
и развитието на преносими умения у учениците и младите хора. Въпреки трудностите, през 
които преминаваме, застаряващия учителски състав като цяло и страха от дигитални 
технологии, българските учители се променят. Доказателство за това е бързият преход от 
присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда през миналата 
година. Въпреки че никога не бяха обучавани как да преподават в онлайн среда, много бързо 
учителите се адаптираха в тези условия.

В моето училище работим в тази посока и променяме и подобряваме образователната среда. 
Разбираме  необходимостта учителите да имат различни възможности за преподаване, да са 
повече в ролята на фасилитатори, а не само пред бялата дъска. Стремим се да направим 
училището привлекателно място за учениците и предпочитано от родителите. От 2017 г. сме 
училище “в облака” чрез G Suite (Google Workspace), а това ни позволи да бъдем достатъчно 
гъвкави  и да предложим синхронно обучение по време на пандемията.

Ясно разбираме и важността на това, учениците да могат да представят своите знания и 
умения, затова ги мотивираме да участват в различни състезания и конкурси. Поставяйки ги 
в конкурентна среда, те гонят цели и постигат резултати. За нас е ценно да стимулираме 
учениците да изразяват своите идеи, да имат гражданска позиция и да я отстояват. Чрез 
формите на ученическо самоуправление - Ученически съвет, те имат възможност сами да 
реализират свои проекти - от идеята до крайния продукт. Така те оставят и своята трайна 
следа в историята на училището. Младите хора имат и значима роля за живота на 
севлиевската общност и чрез успешната дейност на Интеракт клуб Севлиево, чиито членове 
са основно от СУ “Васил Левски”. 

Ние, като учители, като граждани, като членове на Ротари подкрепяме такива ученици и 
влияем на процесите в българското училище. Вярвам, че Ротари като организация трябва да 
насочи своите усилия и ангажираност към образованието в България, чрез различни 
дистриктни и глобални проекти, или чрез кампании за набиране на средства, с които да се 
подобрят образователното пространство и среда. Това ще е добавена стойност за нашата 
организация и ще популяризира нейната значима роля в полза на обществото. Тясното 
сътрудничество на хора от бизнеса с училищата ще повиши информираността на учениците 
за тяхното кариерно ориентиране и ще направи видими постиженията и възможностите на 
младите хора. 

ОБРАЗОВАНИЕ В КОВИД ВРЕМЕ

Нека ротарианците да изпреварват времето, нека 
бъдат визионери и да способстват за насочване 
към конкретни потребности от кадри, които 
образованието трябва да подготвя занапред. А и 
да помнят мисълта на Джон Дюи - реформатор в 
сферата на образованието в САЩ, че  
“Образованието е социален процес, 
образованието е растеж, образованието не е 
подготовка за живота – то е самият живот”. 



ИНТЕРАКТ - ПОДКРЕПА, ЕНЕРГИЯ И ВДЪХНОВЕНИЕ
ИАК КАРНОБАТ  и  ИАК СВИЛЕНГРАД
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Интеракт Карнобат: Една от програмите на Ротари е много специална – с 
удовлетворението, което носи на Ротари клубовете и с отговорността за дългосрочна 
и постоянна подкрепа на младите хора в Интеракт.

Един от най-младите Интеракт клубове е ИАК Карнобат. Създаден преди година и 
половина с активната роля на ПП Пенка Златанова, клубът доказва че крехката 
възраст, малкият град и пандемията не са от значение, когато има желание, идеи и 
подкрепа.

Една от последните инициативи на младежите от Интеракт клуб Карнобат е да изразят 
благодарност и създадат позитивни  емоции на  лекарите и медицинските 
специалисти в МБАЛ – Карнобат. По повод 7 април – Световен ден на здравето и 
професионален празник на работещите в здравеопазването, те подариха на всяко 
отделение красива рисунка, със специално послание.

„Пожелаваме Ви здраве и удовлетвореност от най-отговорната и благородна 
професия в наши дни. Бъдете всеотдайни и посветени на хуманността!“,

се казва в отправения поздрав.

Инетракт Свиленград: Споделяме с радост и една много хубава инициатива на 
Интеракт клуб Свиленград. Те отделиха време за реновирането на дървени табелки, 
поставени от тях  преди няколко години в парка и на различни места в града.

На  всяка снимка ще видите едни много простички и много мъдри слова от българи, и 
всичките  те са толкова дълбоки, че няма да оставят никого безразличен.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



ИНТЕРАКТ - ПОДКРЕПА, ЕНЕРГИЯ И ВДЪХНОВЕНИЕ
ИАК СЕВЛИЕВО
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Интеракт клуб – Севлиево е отговорност и радост на ротарианците от РК Севлиево вече пет 
години. Активността на младежите е заразителна и има своята роля за ангажираността на 
ротарианците. Ето какво направиха интеракторите само през тази година:

- Стрийтбол турнир през октомври с голям брой участници от различни градове от цялата 
страна, от  Интеракт клубовете от Русе, Харманли, Велико Търново и Габрово, както и много 
други спортисти от околността.

- Дарение на устройства за слушане на Съюза на слепите в България през ноември. Закупени 
са флашки с голям капацитет и 3 специални устройства – четци, с които членовете на ССБ в 
Севлиево могат да записват и слушат аудиокниги

- Дарение на общинския приют за безстопанствени животни - одеяла, необходими за 
повиване на четириногите по време на възстановяването им след операции или боледуване.

-  „Купи-Дари“ За първа година Ротари и Интеракт клуб – Севлиево осъществиха успешно 
инициативата “Купи-Дари”. Проведе се в рамките на 10 дни, в които бяха събрани и дарени 
1200 артикула от първа необходимост. Продуктите бяха дарени на хората от Дома за 
възрастни хора в с. Стоките, Дома за стари хора в с. Добромирка и Дневния център за хора с 
увреждания в град Севлиево. Тази инициатива донесе много радост по коледните празници 
както на възрастните хора, така и на нашите интерактори.

- Ежегоден мартенски базар като тази година той се проведе съвместно с Младежки център 
Севлиево. Благодарение на гражданите, които се включиха в инициативата, достигнахме 
рекордната за нас сума от 3626,50 лв. Целта ни тази година беше със събраните средства да 
закупим и засадим нови дръвчета на територията на общината. Успоредно с продаването на 
мартенички на щанда ни гражданите имаха възможност да дарят книги от задължителната 
ученическа литература, които вече не са им необходими.  На 19 март събраните книги бяха 
дарени на НЧ "Васил Левски" с. Горна Росица, с цел да насърчим младите читатели. 

- Международен конкурс - РК Севлиево. Тази година нашите приятели от Ротари клуб - 
Севлиево участваха в конкурса на Ротари Зона 21 Б - Rotary Zone21B PI - “Power of Goodness”, 
чрез видео, включващо кадри от съвместните ни инициативи. Видеото събра много гледания 
в YouTube канала на конкурса. Имахме честта да бъдем отличени в групата на 11-те клуба – 
полуфиналисти в състезанието и да получим признанието и Сертификата на Зона 21 B.

На 5-ти април тази година бе поставено 
началото на акцията със засаждането на 10 
плодни дръвчета на територията на Общински 
приют Севлиево. Засаждането на  още много 
дръвчета в парковете в нашия град 
продължава. С активно участие на Ротари клуб 
Севлиево и Интеракт клуб Севлиево беше 
подкрепена  инициативата на ДЛС „Росица“, 
целеше залесяване на терен по пътя за 
крепостта „Хоталич“, гр. Севлиево, посветена 
на Седмицата на гората.

Приятели ротарианци, вярваме че и вие сте впечатлени и зарадвани от енергията и 
ентусиазма на младите хора от Интеракт. А как е във вашия клуб?
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На 20.03.2021 година се проведе първият по рода си интернационален семинар “New con-
nections, new opportunities”, (“Нови връзки, нови възможности”) иницииран от комитета 
по международна дейност към дистриктната комисия 2020/2021 на Ротаракт България 2482.
Фокуса на презентациите на семинара бяха актуални теми с възможност за бъдеща работа по 
тях. Взеха участие над 40 души, лектори бяха четирима изявени ротарактори и ротарианци от 
различни краища на Европа. Целта на семинара беше да провокира ротарианското общество 
да научи повече за други европейски клубове и техните дейности, както и да привлече 
локални посланици на техните каузи. Семинарът беше проведен в онлайн формат и с цел 
по-широка аудитория и възможност за обмен на опит се проведе изцяло на английски език.
Семинарът се откри и с официална част като започна с обръщение от ДРП Теодора Вълканска 
и Паст ДРП Александър Ангелов, който е част и от Дистриктната комисия на Ротари България. 
Първият лектор за деня бе Мафалда Луис - настоящ президент на ERIC (European Rotaract 
Information Center), която сподели повече за Ротаракт Европа, какво е да бъдеш лидер на 
такова ниво и какви са предизвикателствата, пред които бордът на организацията и 
представителите на всяка държава са се изправили и преодолели. 
Втората тема ни отведе в Германия с професор Хералд-Робърт Брух - виден ротарианец, 
който е и един от основателите на Peace Fellowship Program в своята страна. В лекцията си той 
сподели своя опит със създаването на такова подразделение на Ротари, реализирани 
проекти от тяхна страна и колаборации с други дистрикти. В частта за въпроси, той получи 
множество запитвания за различни проекти и се получи доста дълга дискусия, от която 
вярваме, че всеки взе по нещо за себе си.
Третата тема ни отведе на локално ниво и за нас беше чест да чуем опита на Маргарита 
Богданова от Ротари клуб Свищов. Тя сподели пътя за реализирането на големи 
мултидистриктни проекти - нещо, което вълнува все повече ротарианското общество и е 
страхотен пример за всички нас.
Семинарът беше завършен с още една изключително любопитна и актуална тема, а именно 
новата зона на фокус на Ротари Интернешънъл за опазване на околната среда. По наша 
покана към събитието се присъедини Марилуиза Слетенхаар от ESRAG - Environmental 
Sustainability Rotary Action Group. Тя сподели ценна информация за дейността им, своя 
персонален професионален опит в областта и примери за проекти, които могат да бъдат 
осъществени във всяка държава по света.
Като обобщение на тази съботна сутрин считаме, че успяхме да вдъхновим много български 
ротарактори и ротарианци, които да споделят своите впечатления с клубовете си и се 
надяваме скоро да видим повече реализирани международни проекти.

https://rotaracteurope.eu/ 
https://my.rotary.org/en/peace-fellowship-application 

 
 

 

https://www.rotarydistrict2482.org/klub/58 
https://www.esrag.org/ 



ФОНДАЦИЯ РОТАРИ - ПРОДЪЛЖАВАМЕ
ПОЛ ХАРИС ФЕЛОУ

Всяка година ние, българските Ротарианци, даряваме средства за програмите и 
каузите на Ротари. Всеки наш долар се инвестира в устойчиви хуманитарни проекти. С 
всеки наш проект, ние наистина променяме живота на хората и помагаме света да 
стане едно по-добро място за живене.

Скъпи приятели,

Днес ще разкажем отново за отличията на Фондация Ротари, които много от нас 
притежават, но може би има и приятели, които не са запознати. Ще ви разкажем и защо 
е важно да даряваме.

„Пол Харис Фелоу“ отличие:

Всеки, който е дарил или от чието име са дарени 1000 
щатски долара в годишния програмен фонд, фонд 
„Полио +” или в подкрепа на глобален грант, получава 
отличието „Пол Харис Фелоу“.

Носителят на „Пол Харис Фелоу“ получава специален 
сертификат и значка. Освен това носителите на „Пол 
Харис Фелоу“ получават признание под формата на 
точки, които могат да прехвърлят за удостояване на 
други членове със същото отличие.

Отличието „Пол Харис Фелоу“ не е просто значка или 
грамота, това е признание за безкористна служба, това 
е благодарността на всеки човек по света, чиито живот 
е станал по-добър благодарение на нашите дарения.

Общия брой носители на отличието „Пол Харис Фелоу“ в нашия Дистрикт е 1176 
настоящи и бивши членове. За настоящата ротарианска година имаме 39 нови 
носители на отличието от 19 клуба.

Поздравления за РК Стара Загора! Новите четирима 
членове на клуба получиха отличието „Пол Харис 
Фелоу“ миналия месец, като по този начин клубът 
запазва своя статут на 100% Пол Харис Фелоу клуб.

"Веднъж 100% Пол Харис Фелоу клуб - Винаги 100% Пол Харис Фелоу клуб! Това е мотото 
ни за устойчивост и последователност в един от изконните принципи на 
ротарианството!“, споделят приятелите от клуба.
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С най-много членове носители на отличието „Пол Харис Фелоу“ са клубовете: РК 
София-Витоша – 64; РК Стара Загора – 46; РК Видин и РК Бургас – по 42.

Поздравления и за трима членове на РК Свиленград, които са най-новите отличени с 
призванието „Пол Харис Фелоу“ – Никола Динков, Георги Лозев и Георги Манолов.

Общество на Пол Харис:

Обществото на Пол Харис става официална програма на Фондация Ротари през 2013 
година. Членове на обществото на Пол Харис са дарители, които всяка година без 
прекъсване даряват по 1000 щатски долара.

Декларираната постоянна подкрепа е изключително важна за Дистрикта, защото 
може да гарантира финансиране за глобалните и дистриктни грантове на клубовете.

Повече от 25 000 ротарианци от 145 страни са членове на Обществото на Пол Харис. 
Тези дарения представляват 18% от общите постъпления в Годишния фонд на 
Фондация Ротари.

В нашия Дистрикт 13 ротарианци са членове на Обществото на Пол Харис, като общата 
стойност на техните дарения до момента е 72 800 щатски долара.

ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ПОДКРЕПАТА НА ВСЕКИ ПРИЯТЕЛ В НАШИЯ 
ДИСТРИКТ – И НАЙ-МАЛКОТО ДАРЕНИЕ Е ВАЖНО, КОГАТО НЯКОЙ ИМА НУЖДА 

ОТ ПОДКРЕПА!

Гордеем се, че имаме и 15 носители на отличието „Мейджър Донор“ – дарители с 
ефективни дарения в размер на 10000 долара.

ФОНДАЦИЯ РОТАРИ - ПРОДЪЛЖАВАМЕ
ПОЛ ХАРИС ФЕЛОУ
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ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ДАРЯВАМЕ?

1. Помагаме на хората в нужда - Нашите дарения могат да направят реална промяна в 
нашата общност и да отворят вратите на нови и по-добри възможности. Когато 
даряваме ние не даваме само средства, а пишем историята на положителната 
промяна за хиляди нуждаещи се.

2. Оказваме въздействие върху нашите общности - Нашите дарения имат огромно 
въздействие като дават възможност на хората да получават качествено 
здравеопазване, на децата в риск да имат по-добро образование и да разгърнат 
потенциала си, на семействата в нужда да подобрят своето благосъстояние.

3. Вдъхновяваме с примера си – Давайки своя принос, ние даваме пример и 
вдъхновяваме хората около нас – приятели, колеги, членовете на нашите семейства, 
нашите млади приятели от Ротаракт и Интеракт - също да направят нещо различно 
като подкрепят каузите и програмите на Ротари.

Скъпи приятели,

Изминалата година беше тежка за всички хора по света. Изпитанията продължават и 
точно в момента нашата ангажираност и подкрепа е още по-необходима. Да дадем 
своя принос във Фондация Ротари е не само наша мисия и отговорност, но и голяма 
чест.

Подобно на тези хора, които днес засаждат дървета, под които може би никога няма да 
седят на сянка, ние трябва да гарантираме източник на финансиране на нашата 
Фондация, който ще позволи на Ротари винаги да е в състояние да отговоря на 
нуждите на света.

Само така можем да постигнем целта на Ротари. Това е страхотна възможност и наша 
отговорност. Обещанието на Ротари за един по-добър свят не е просто мисия, това е 
нашето наследство за идните поколения.
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БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ПОДКРЕПЯЩИ!

ДГН Виолина Костова,

председател на ДКФР



стр. 22
ГЛОБАЛЕН ГРАНТ НА РК СОФИЯ-БАЛКАН: УСПЕШЕН МОДЕЛ ЗА 
ПАРТНЬОРСТВО С ДРУГИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ротари Клуб София Балкан представя своя проект за изграждане на Център за 
работа за майки на деца с увреждания. Партньори в проекта ни са СО, Район „Лозенец“, 
които предоставят сграда на стойност около 500 000 лева за период от 10 години и 
фондация „Майко Мила“, които ще поддържат центъра в идните 10 години.

Проектът е одобрен за финансиране с глобален грант от Фондация Ротари в 
началото на 2021 година и е в процес на изпълнение. Общата стойност на проекта е 
39,829 щатски долара, като стойността на финансирането от Фондация Ротари е в 
размер на 17,443 щатски долара. Основен международен партньор е сръбският клуб 
„Белград-Метрополитън“, а финансовото участие на фондация „Майко мила“ в проекта 
е в размер на 4,000 долара. Останалите средства са осигурени от партньорски клубове 
от страната и чужбина и Дистриктите 2482-България и 2483-Сърбия.

Идеята е в този Център родителите да работят и да създават настояще и бъдеще за 
себе си и тези около тях. Каузата ни дава шанс на майките на деца с увреждания да 
върнат самочувствието си, финансовата си стабилност, да се погрижат по-добре за 
децата си и да се почувстват силни.

Проектът има за цел да разработи и поддържа иновативен модел на социално 
предприемачество за подкрепа, овластяване и финансова независимост на майките 
на деца с тежки увреждания, които са изложени на риск от бедност и социално 
изключване. Основният инструмент на проекта е социален физически център, в който 
майките на деца с увреждания могат да се социализират, да работят и да придобиват 
нови умения, които биха им помогнали да спечелят собствените си пари и така да се 
издържат и да осигурят семействата си.

Центърът ще осигури място, в което майките могат да работят на час, да се събират, за 
да обменят подходящи опит и информация, да посещават групови сесии или 
организират индивидуални срещи с психолог, да получават подкрепа при посещение 
в София за лечение на децата им или при взаимодействие с държавни институции.

Центърът ще служи и като логистична база - това ще бъде мястото, където се намират 
суровини за производство и готовите стоки се съхраняват, сортират, опаковат и 
експедират.

В момента, партньорът по проекта Фондация “Майко Мила“ работи с над 80 майки от 
цяла България. 

Сегашното помещение, в което работят майките, 
е крайно недостатъчно като пространство и 
удобство за работа. Мястото е 12 квадратни 
метра, намира се под земята, липсва естествена 
светлина, без собствен санитарен възел. Липсва 
достатъчно място за складиране на готовата 
продукция, както и работни маси за майките.
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Нашият проект ще разшири дейността на центъра и ще даде достъп до работа на над 
300 майки от страната.

Основната дейност в проекта на Ротари Клуб София-Балкан е да бъде извършен 
цялостен ремонт на сградата. Той включва обновяване на стаите (подмяна на 
съществуващата дървена дограма с PVC прозорци, смяна на интериорни врати, 
полагане на нова настилка от ламиниран паркет, гипсова шпакловка, грундиране и 
боядисване с латекс на стените и таваните), топлинно изолиране на външните стени, 
подмяна на електрическата инсталация, цялостна подмяна на фаянс, мивки и тоалетни 
чинии. 

Ще бъдат разработени и разпространени видео уроци, както и ще се проведат 
различни видове обучения и курсове за психологическа подкрепа на майките на деца 
с увреждания. За периода на устойчиво изпълнение на проекта са планирани още по 
30 квалификационни обучения на година.

Устойчивостта на проекта ще бъде гарантирана и осигурена от екипът на фондация 
"Майко Мила" и майките, които ще работят в създаденото социално предприятие и са 
основните двигатели на този проект. Те ще продължат работата си и след 
приключване на дейностите по проекта. Най-важното е, че този проект има 
потенциала да подкрепи обособяването на майките на деца с увреждания в една 
устойчива общност.

Партньорите в лицето на фондация „Майко мила“ ще инвестират над 5,000 долара 
годишно в работата на центъра.

Общността има силни ресурси и много възможности, но има много специфична 
пречка за това развитие - липсата на социално място за социалното предприятие. 
След като тази необходимост е осигурена с настоящия проект, общността ще може да 
се развива по-нататък и да продължи работата си в дългосрочен план чрез добавяне 
на нови инициативи и търговски възможности. 

Проектът включва също компоненти за 
изграждане на капацитет и информираност на 
обществеността, създаващи значителна 
видимост и признание за работата на Ротари 
Интернешънъл в страната.

Основния канал за представяне на дейността на 
майките и осигуряване на подкрепа е изграден и 
ще се поддържа от Фондация „Майко мила“.
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Когато към проблемите, свързани с пандемията, навръх Нова година се прибави и 
земетресение, нанесло опустошителни щети в два региона в Хърватска, нашите приятели 
ротарианци мигновено реагираха от една страна с преки действия в помощ на пострадалите, 
от друга – с отправянето на призив за помощ към ротарианците в света.

Много са клубовете от България, които откликнаха и помогнаха с превеждане на суми според 
възможностите си. В такива случаи всички ние искаме да знаем как са послужили дарените от 
нас средства.

От хърватските приятели научаваме, че събраната сума от дарения на клубовете в Република 
Хърватска и от клубове в Европа и света, както и от дарения на отделни ротарианци е в 
размер на над 200 000 евро. Те са използвани целево за отпускане на стипендии на 
гимназисти в двата засегнати региона, чиито домове са напълно разрушени или значително 
повредени.

Екипите от ротарианци, които са  присъствали на подписването на договорите за стипендии 
са свидетели на усмивки и трогателен  израз на благодарност от страна на учениците и 
техните семейства. 

“Живеем във фургон, влизаме в къщата само за душ на наша отговорност. Аз съм от 
Петринджа. Благодаря ви за възможността да получа стипендия, за да мога да уча и да 
помогна на родителите си", е само едно от трогателните изявления на получателите на 
стипендията.

Отпускането на тези стипендии е една част от цялата акция на Ротари, Дистрикт 1913, 
планирана, подготвена и осъществена с безкористни усилия и хиляди доброволчески часове 
от първия ден на кризата до последващите действия в подкрепа на пострадалите.  
Създадената организация гарантира, че всяка куна от дарения отива единствено за хора в 
нужда. 

Сунчица Булат-Вюршинг,  деен участник в координирането на международната подкрепа се 
обърна към приятелите ротарианци с думите: „Бих искала лично да благодаря на всички вас, 
мои приятели, които допринесохте за връщането на усмивките на лицата на юношите, 
чиито домове бяха или разрушени, или сериозно повредени”.

Ротарианците в Хърватска и ние

Възстановяването на регионите, засегнати от земетресението

Благодарим на всички, които участваха с дарението 
си и с личния си ангажимент допринесоха  за успеха 
на този проект, който показва силата и стойността  на 
Ротари: Помагаме безкористно, навременно и 
конкретно, но и с мисъл за бъдещето.

Ние сме хора на действието!“
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Знаете ли, че?

Всяка година Фондация Ротари отпуска до 130 напълно финансирани стипендии, от 
които 50 за магистърски степени и 80 за професионален сертификат, за посветени 
лидери от цял свят, за да учат в един от центровете на мир, изградени чрез 
партньорство на Ротари Интернешънъл с водещи университети в света. Чрез 
академично обучение, практика и възможности за работа в мрежа в световен мащаб, 
програмата на Ротари центровете за мир  развива капацитета на професионалистите 
в областта на опазването на мира и разрешаването на конфликти. 

От старта на програмата през 2002 г., Ротари центровете за мир са обучили повече от 
1400 професионалисти, които сега работят в повече от 115 страни. Мнозина служат 
като лидери в правителствата, НПО, армията, образователните, правоприлагащите и 
международни организации като ООН и Световната банка. Всяка година

Към изградените шест Ротари  центрове в седем престижни университети по целия 
свят през изтеклата година се добави още един, съвместно усилие на Ротари 
Интернешънъл и университета Макерере в Кампала, Уганда. Създаден през 1922 като 
техническо училище, университетът е един от най-старите и най-престижните 
университети в Африка с 9 факултета и над 35 000 студенти.

Първите стипендианти започнаха обучението си през януари 2021 за получаване на 
професионален сертификат в сферата на опазване на мира и решаване на конфликти 
с акцент върху въпроси и решения от особено значение в целия африкански 
континент и извън него -  темите за правата на човека, управлението и ролята на 
медиите в конфликтите, бежанците и миграцията, както и конфликтите, основани на 
ресурсите и идентичността.

Изграждането и поддържането на Ротари центровете за мир се осъществява от 
Фондация Ротари чрез целеви дарения от ротарианци, клубове и дистрикти. От 
създаването на центровете през 2002 г. 7000 донори са направили 15 000 дарения или 
ангажименти към програмата на обща стойност $172 милиона.  Така е и с новия 
център в университета Макерере – само един пример е Дистрикт 2760 в Япония, който 
дари 250 000 от дистриктния си фонд, допълнено от лично дарение на същата 
стойност ат ротарианеца Сеиши Сакамото  от РК Нагоя Мейта. Според него: "Ние 
помагаме да осигурим важен ресурс за създаване на мир и намаляване на 
конфликтите в цяла Африка".

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТОВА СЪБИТИЕ!

Мега концерт за набиране на средства за новия Ротари център за мир в 
Кампала, Уганда
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Всеки от нас сега има възможност да участва с дарение, което ще бъде отчетено в 
личния му дарителски профил, като при това се наслади на три часа африкански 
ритми и цветове.

Стойността на билета е 50 долара.

Мегаконцертът ще се излъчи онлайн на 23 април, петък.

Регистрация на адрес:

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ТОВА СЪБИТИЕ!

МЕГА КОНЦЕРТ
за набиране на средства за новия Ротари център за мир в Кампала, Уганда

h�ps://www.paybills.ug/index.php/Africa-Peace-Concert 

#APeaceConcert. #PeaceFellowship 

Повече инфомация на:

ОЧАКВАЙТЕ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ НА БЮЛЕТИНА ПРЕЗ ЮНИ.

ЩЕ ИМА ОЩЕ МНОГО ИНТЕРЕСНИ ИСТОРИИ И ИЗНЕНАДИ.
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