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Сесия: Стратегически партньори и Пакетни
Грантове

Само пилотни Дистрикти могат да кандидатстват за Пакетни Грантове през 201213. Всички Дистрикти ще имат тази възможност от 2013-14.

Цели на обучението
В края на тази сесия, участниците
трябва да могат да
Посочат целта и дефиницията на
•
стратегическите партньори
•
Изброят типовете дейности,
които се финансират по Пакетни
Грантове
•
Кандидатстват за Пакетни
Грантове

By the end of this session, participants
should be able to
•
Outline the purpose and definition
of strategic partners
•
List the types of activities funded
with packaged grants
•
Apply for packaged grants

Онлайн Ресурси
Информация относно Пакетни грантове и ресурси са достъпни на www.rotary.org
(ключова дума в полето за търсене “packaged grants”).

Информация специфична за Дистрикта
Обмислете промяна на тази сесия, в съответствие с Дистрикта Ви, по както следва:
•

Ако Клубовете или Дистрикта участват в Пакетен Грант, включете снимки и
представете напътствия по процеса за кандидатстване.

•

Включете някои Пакетни Грантове, от които Дистрикта или Клубовете са
заинтересовани и ги подтикнете към участие, ако е нужно.

•

Представете актуален статус на Пакетните Грантове на Дистрикта.

•

Обмислете покана на гост – говорител, от един от Страгическите партньори на
РФ. Свържете се с фондацията за помощ.

Акценти
•

За да се подобрят възможностите за Ротарианска служба, Ротари разви
стратегически партньорства с организации, които имат специализирани
познания или опит в една или повече от шестте Зони на Фокус. Чрез тези
отношения, Фондацията осигурява ресурси като например финансиране, защита
или експертиза и ги прави достъпни за Ротарианците , под формата на Пакетни
Грантове. Партньорството с високопрофилни организации също така
разпространява обществения образ на Фондацията пред различна публика и

помага за привличането на нови дарители.
•

Пакетните Грантове са уникална част от новия грантов модел. Грантовете се
“опаковат” предварително от фондацията и стратегическите партньори— и се
предлагат като възможности за проекти на Ротарианците.

•

Грантовете са изцяло финансирани от Световния Фонд и от стратегически
партньор. Спонсориращите Ротари Клубове и Дистрикти не предоставят
финансови средства за проекта.
Проектите по Пакетни Грантове могат да включват стипендии, хуманитарни
проекти и професионални обучения. Поради факта , че първоначалната рамка на
проекта е вече създадена, Ротарианците могат да се фокусират върху таланта и
енергията си по изпълнението на проекта.
Пакетните Грантове могат да са особено интересни за Клубове, които имат
ограничени ресурси и Клубове , които нямат предишен опит с Фондацията.

•

Oikocredit е един от стратегическите ни партньори. С централа в Холандия, те са
едни от най-големите в света, доставчици на финансиране и микрофинансиране
на институции по света.
−

Микрофинансиращите институции, от своя страна дават заеми на
предприемачи, със специален акцент върху жените и хората в селските
райони.

−

Oikocredit подкрепя мрежа от приблизително 790 микрофинансиращи
институции в 70 страни и е подигнал над 17.5 млн. получатели на заеми.
Това партньорство подкрепя икономическото и обществено развитие,
което е Зона на Фокус.

−

Пакетните Грантове с Oikocredit се фокусират върху развитието на местни
предприемачи, чрез предоставянето на обучение по бизнес и професионални
умения. Заинтересованите Ротари Клубове си партнират с микрофинансиращи
институции в общностите им. Заедно, участващия Клуб и микрофинансиращата
институция провеждат оценка на нуждите и планират и прилагат обучение.
За момента, Клубовете и Дистриктите в Индия, Филипините и Уругвай ще
служат като основен спонсор на такива Грантове. Международните Клубове и
Дистрикти – спонсори могат да служат като помощници.
•

Стратегическия партньор – университет Aga Khan (AKU) се фокусира върху
повишаването на броя и на уменията на професионалистите в развиващия се
свят, като предоставя достъп до възможности за по-високи степени на
образование и като провежда проучвания в критични зони като здравната грижа
и образованието.
−

AKU управлява 11 кампуса в осем страни, включително и медицинско
училище AKU.

−

Медицинската програма покрива нуждите и здравните системи във всяка
общност, където тя съществува.

−

Това партньорство подкрепя майчиното и детско здраве, което е една от
Зони на Фокус.

Една от възможностите за Пакетен Грант с AKU е за екипи за професионално
обучение, които да обучат медицински преподаватели в Източна Африка. Всяка

година са достъпни приблизително три Пакетни Гранта за екипи.
Международните Клубове и Дистрикти – спонсори могат да кандидатстват за
грант , за да наберат екип за професионално обучение, който да пътува до един
от трите кампуса (в Кения, Уганда или Танзания) , за да проведе обучение
заедно с медицинските преподаватели на AKU , както и с други медицински
инструктори в тази зона.
Друга възможност за Пакетен Грант с AKU предоставя стипендии за местни
медицински сестри от Кения, Уганда и Танзания, които да получат
допълнително обучение в кампус на AKU. Ротарианците от проектните страни
ще изберат стипендиантите и ще им бъдат ментори по време на академичната
програма. На година се дават от 24 до 30 стипендии, за трите кампуса.
•

Стратегическия ни партньор Mercy Ships, основан през 1978, използва болнични
кораби като мобилна база за предоставяне на здравни услуги , на общности в
нужда.
−

Текущият кораб - Africa Mercy, се намира в Западна Африка и има
международен екипаж от 450 членове, всички от тях - доброволци.

−

Mercy Ships вече е предоставял услуги в Централна Америка и Азия,
работейки в рамките на 53 развиващи се нации.

−

Това партньорство подкрепя превенцията и лечението на заболяванията ,
което е една от Зоните на Фокус.

Фондацията предлага приблизително четири Пакетни Гранта на година в
сътрудничество с Mercy Ships. Международните Клубове и Дистрикти –
спонсори могат да кандидатстват за грант, за събиране на Екип за
професионално обучение от медицински професионалисти, които да
предоставят или да помогнат за критични операции и за обучение на местните
здравни професионалисти. Един потенциален екип би включвал, хирурзи ,
медицински сестри или анестезиолози.
•

Института на UNESCO-IHE по водно обучение, намиращ се в Холандия, е друг
наш стратегически партньор. Това е най-голямата институция за следдипломно
обучение в сферата на водата, в целия свят. Целта му е да създаде качествени
професионалисти от развиващи се и нововъзникващи страни, давайки
възможност на хората да решават собствените си проблеми свързани с водата и
канализацията.
−

От 1957, институтът е предоставил следдипломно обучение на
професионалисти от повече от 160 страни, по-голямата част , от които
идват от развиващите се страни.

−

Приблизително 98 процента от възпитаниците се завръщат в страните си,
а 87 процента са активни в сектор вода 10 години след обучението си.

−

Това партньорство подкрепя Зоната на Фокус – Вода и канализация.

Чрез UNESCO-IHE, Фондацията предлага осем Пакетни Гранта за обучителни
стипендии, всяка година, в Института по Водно обучение. Студенти от всеки
Дистрикт могат да кандидатстват; потенциалните кандидати вече трябва да са
били приети в една от трите допустими магистърски научни програми. Ротари
Клубовете и Дистриктите от страната- , от която е стипендията избират
кандидатите. Ротарианците в Холандия ще включат стипендиантите в културни

и Ротариански събития по време на обученията им.
•

Въпроси относно Пакетните Грантове? Изпратете е-мейл на
future.vision@rotary.org или отидете на www.rotary.org за инструкции по
кандидатстване.

Дискусионни въпроси
•

Защо Ротари би желала да си партнира с други организации?

•

Какви са ползите от пакетните грантове?

•

Има ли някакви Пакетни Грантове , за които бихте обмислили кандидатстване?

Предложения за дейности
•

Разделете участниците по двойки, за да създадат двуминутна реч, описваща
Пакетните Грантове.

•

Помолете участниците да развият идеи за проект, който може да бъде повторен в
много локации по целия свят, очертавайки как ротарианците ще са ангажирани с
всеки проект и предлагайки типа партньор, който ще е нужен.

•

Разделете участниците на малки групи и ги помолете да опишат ползите от
Пакетните Грантове или стратегическите партньорства.

