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Сесия: Ротариански Центрове за Мир

Цели на Обучението
В края на тази Сесия, участниците трябва да могат да
•
обяснят програмата – Ротариански Центрове за мир
•
да знаят критериите за селекция на Ротариански стипендианти за мир
•
разбират как трябва да подкрепят Ротаринаските Центрове за Мир

Онлайн Ресурси
Обобщение на Програмата, приложения, истории на Алумни и подобни ресурси , са
достъпни на www.rotary.org (ключова дума в полето за търсене “Rotary Peace Centers”).

Специфична за Дистрикта информация
Обмислете промяна на тази презентация , така че да е подходяща за Дистрикта Ви, по
тези начини:
•

Покана на Алумни на Ротарианските Центрове за Мир, като ключов лектор.

•

Посочване на броя на Ротарианските стипендианти за мир, които Дистриктът е
спонсорирал през изминалата година.

•

Ако Дистриктът Ви се намира в близост до Ротариански Център за Мир,
поканете приятели, които в момента са на обучение в него.

•

Вмъкнете информация за контакт с Председателя на Дистриктния Подкомитет
по Ротариански стипендии за мир или с Председателят на Подкомитета по
Грантове.

Точки на акцент
•

Програмата на Ротарианските Центрове за Международно обучение за мир и
решаване на конфликти е главен обучителен приоритет на Ротари, в постигането
на мисията на Фондацията, за международно разбирателство и мир. До 110
Ротариански стипендианти за мир се избират годишно, за програми в
международните взаимоотношения, обучения в сферата на мира, решаване на
конфликти и подобни, или за тримесечна сертификационна професионална
програма.

•

Целта на програмата за Ротариански Центрове за Мир е да:
−
Предостави специализирани международни образователни възможности
в сферата на мира и решаване на конфликти, за група от лица, избрани от
различни страни и култури и да развие знанията и световното
разбирателство сред потенциалните бъдещи Лидери на правителства,
бизнес Лидери, преподаватели, медии или в други професии
−
Подкрепя и проучва, обучава, публикува и практикува в сферата и по
въпроси свързани с мира, добрата воля, решаването на конфликти и
световното разбирателство

−

−

Подкрепя връзката с академици, за да вдъхновява хората да работят за
културата , мира и толерантността, докато подобрява капацитета им,
познанията им и уменията им
Предоставя средства на РИ и РФ, за подобряване на ефективността им в
промотирането на толерантност и сътрудничество сред хората, водещи до
световно разбирателство и мир

•

Ротарианските Центрове за Мир са приети от следните университетипартньори:
−
Международен Християнски Университет, Токио, Япония
−
Университет на Куийнсланд, Брисбейн, Австралия
−
Университет на Брадфорд, Западен Йоркшир, Англия
−
Университет Duke и Университет на Северна Каролина в Chapel Hill,
САЩ
−
Университет Uppsala, Uppsala, Швеция
–
Университет Chulalongkorn, Банкок, Тайланд

•

Критериите за селекция на Ротарианските стипендианти за мир са:
−
Демонстрирани Лидерски умения и дейности за служба на общността или
академични или професионални постижения
−
Отдаденост на мира и международното разбирателство
−
Ясни кариерни цели, свързани с мира и решаване на конфликти
Допълнителни изисквания за програмата за получаване на магистърска степен

са:
−
−
−

Бакалавърска степен в съответната сфера и силно академично досие
Владеене на повече от един език (дори и кандидатът да се обучава в
страна, в която се говори родния му език)
Минимум три годишен (платен или неплатен, пълен) работен опит в
съответната сфера

Допълнителни изисквания за сертифициращата програма:
−
Минимум петгодишен работен опит в подходяща сфера
•

Ротарианците могат да подкрепят Ротарианските Центрове за Мир като
−
Търсят и одобряват квалифицирани кандидати за стипендии. Всички
Дистрикти са поканени да номинират кандидат, всяка година. Крайният
срок за подаване на кандидатури до РФ е 1 Юли.
−
Идентифицират големи Дарители в региона, които да осигурят годишна
стипендия с дарение от US$25,000 или повече
−
Канят Алумни на Ротарианските Центрове за Мир да говорят на Клубни
срещи и ги ангажират с Клубни дейности

•

Въпроси относно Ротарианските Центрове за Мир? Изпратете имейл на
rotarypeacecenters@rotary.org.

Дискусионни въпроси
•

Как може програмата – Ротариански Центрове за Мир, да бъде промотирана в
общността, за да подобри обществения образ на Ротари?

•

Как могат Ротарианските Центрове за Мир да бъдат поромотирани с цел да
привличат най-добрите кандидати?

•

Какви са начините за ангажиране на Алумни на Ротарианските Центрове за Мир,
в Клубовете ви?

Предложения за дейности
•

Помолете участниците да обмислят как биха описали ползите от програмата на
Клубен член, потенциален кандидат или потенциален Голям Дарител.
Описанието не трябва да съдържа повече от 50 думи.

•

Помолете участниците да работят в малки групи, за да създадат план за
привличане на кандидати за Ротариански стипендии за мир.

•

Помолете участниците , работейки в малки групи, да измислят начини за
идентифициране на Големи Дарители, заинтересовани от Ротарианските
Центрове на Мира.

