District Rotary Foundation Seminar Manual

Сесия: Дистриктни Грантове

Тази презентация е за пилотни Дистрикти и за всички останали Дистрикти, обучаващи
се за глобалното стартиране на Плана през 2012-13 и 2013-14.

Цели на обучението
До края на тази сесия, участниците трябва да могат да
•
Обяснят изискванията за отпускане на Дистриктни Грантове
•
Искат от Дистрикта, финансиране от Дистриктен Грант
•
Разбират видовете дейности, финансирани с Дистриктни Грантове

Онлайн ресурси
Информация за Дистриктните Грантове, включително статии, публикации и необходими
ресурси са достъпни на www.rotary.org (ключова дума в полето за търсене “district grants”).
Възможност за самостоятелно обучение има на learn.rotary.org.

Специфична за Дистрикта, информация
Обмислете промяна на тази презентация, за да пасне на Дистрикта Ви, както следва:
•

Предоставяне на информация за Дистриктния процес за набиране на идеи за
проекти от Клубовете.

•
Предоставяне на примерно предложение за Дистриктен Грант в Дистрикта или
молба от пилотни Дистрикти да предоставят такива примери.
•
Предоставяне на актуален статус на Клубните проекти, финансирани от
Дистриктен Грант.
•
Използване на снимки от Дистриктни дейности, финансирани от Дистриктния
Грант.

Точки на акцент
•

Дистриктните Грантове са единичен, годишен блок от грантове за Дистрикта, за до
50 процента от неговия ДДФ (DDF). Дистриктният Грант може да финансира
множество Клубни и Дистриктни проекти, които може да са както местни, така и
международни. Дистриктните Грантове предлагат вземане на решения на местно
ниво, с минимални ограничения, за дейности и проекти от по-малък мащаб.

•

Дейности, финансирани с Дистриктни Грантове трябва да включват активно
участие на Ротарианци, да се придържат към изискванията за стопанисване/
контрол, да демонстрират културна чувствителност (demonstrate cultural sensitivity)
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и да са в съответствие с мисията на РФ, но без да е задължителна връзката с
определена Зона на Фокус. За допълнителни напътствия, вижте Terms and
Conditions for Rotary Foundation District Grants and Global Grants.
•

Мисията на РФ е да даде възможност на Ротарианците, да разпространяват
световното разбирателство, добрата воля и мира чрез подобряването на здравето,
подкрепа на грамотността и намаляването на бедността.

•
<<Вмъкнете тук Дистриктния процес за администриране на Дистриктни
Грантове, включвайки:
−
Приемане на идеи за финансиране на проекти, от Клубовете , за да се
позволи на Дистрикта да планира разпределението на ДДФ
−
Крайни срокове за получаване на предложения за проекти
−
Предоставяне на средства по Дистриктни Грантове на Клубовете
−
Събиране на информация от Клубовете, за попълване на Доклада за
Фондацията >>
•

•

•

Примери за дейности по Дистриктни Грантове (в щатски долари):
−

$750 за подкрепа на следучилищна програма за младежи в риск

−

$9,000 за медицински професионалисти от Аржентина, които да се обучават
в САЩ

−

$4,250 за инсталиране на системи за водно хлориране

−

$3,200 за предоставяне на оборудване за училищен стол

−

$50,000 за спонсориране на два международни стипендианта

Допълнителни примери за дейности по Дистриктни Грантове:
−

$4,500 за изпращане на екип от професионалисти на културен обмен

−

$2,000 за предоставяне на краткосрочни стипендии за деца, с цел
продължаване на обучението им

−

$50,000 за спонсориране на двама международни стипендианта, избрани от
Дистрикта (подобно на Посланическите стипендии)

−

$17,600 за подкрепа на проект за залесяване, което би създало възможности
за приходи на семействата в нужда

Въпроси относно Дистриктните Грантове? Свържете се с Дистриктните си Лидери
или <<тук вмъкнете информация за контакт с Координатора си по Дистриктни
Грантове , във Фондацията >>.

Дискусионни въпроси
•

Как може да ангажирате целия си Клуб в проект, който се финансира от
Дистриктен Грант?

•

Какви проекти или дейности са възможни , когато се използва мисията на
Фондацията, като ръководна/ отправна точка?
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•

От какво различно се нуждае Клуба Ви, за да планира Дистриктни Грантове още
преди да е получил средствата?

Предложения за дейности
•

Разделете участниците на малки групи , които да изброят поне пет идеи за
дейности по Дистриктни Грантове.

•

Представете примерен списък от проекти и помолете участниците да посочат кой
проект е подходящ за Глобален и кой за Дистриктен Грант.

•

Ако Дистриктът Ви получи повече предложения за Дистриктни Грантове,
отколкото може да приеме, помолете участниците да прегледат предложенията и
изисканите суми и да решат кои трябва да бъдат финансирани и ЗАЩО.
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