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Сесия: Стипендии
Тази презентация е за пилотни Дистрикти и за всички Дистрикти, обучаващи се
глобалния старт на плана през 2012-13 и 2013-14.

Цели на обучението
В края на тази сесия, участниците трябва да могат да
•
Разбират разликата между стипендии по Дистриктни и стипендии по Глобални
Грантове
•
Научат различни начини за подкрепа на стипендианти
•
Идентифицират ресурси за Ротарианци , кандидатстващи за грантово
финансиране на стипендии

Онлайн ресурси
Обобщението на програмата и съответни ресурси са достъпни на www.rotary.org
(клубове дума в полето за търсене “scholarships”). Възможности за самообучение има
на learn.rotary.org.

Специфична Дистриктна информация
Обмислете промяната на тази презентация, в съответствие с Дистрикта, както следва:
•

Покажете снимки на минали стипендианти, които са се обучавали в една от
шестте Зони на Фокус.

•

Включете информация за настоящи стипендианти.

•

Акцентирайте върху Дистриктните усилия за промотиране на стипендиите в
местните университети.

Акценти
•

Тази презентация дава обобщение на стипендиите под новия грантов модел на
РФ.

•

От 1947, РФ е дала над US$532 млн. в обучителни грантове. Ротари разбира
виталната роля на образованието, за постигане на мир. Традиционно,
Фондацията дава стипендии чрез програми като Посланически стипендии,
Ротариански Грантове за преподаватели в университети и Ротарианските
Центрове за мир.

•

Под новия грантов модел, Ротари ще продължи да разпространява мира чрез
образованието. Клубовете и Дистриктите ще имат повече гъвкавост в
спонсорирането на международни и местни стипендианти, чрез Глобални
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Грантове и Дистриктни Грантове.
•

Глобалните Грантове могат да финансират стипендии за обучение по едно от
четирите образователни нива в Зоните на Фокус, за кариерно насочени
професионалисти. Стипендиите трябва да подготвят стипендиантите да правят
устойчиви и измерими приноси за общността. Спонсора – домакин и
международния спонсор работят заедно по идентифицирането на стипендиант
и подават кандидатурата. Минималният бюджет за Глобален Грант е
US$30,000.
Ето и няколко примера за стипендии чрез Глобални Грантове:
−

−

Дистрикти в Англия и Канада спонсорират стипендиант , който да се
обучава в обновяване и запазването на градската среда, в университета в
Лондон. Какво прави това – Глобален Грант?
•

Дистрикта Спонсор – домакин е мястото на обучение на
стипендианта (Англия)

•

Международния спонсор – Дистрикт е в родната страна на
стипендианта (Канада)

•

Зона на Фокус: Мир и конфликт превенция/резолюция

•

Устойчивост: След обучението си, стипендиантът планира да работи
на Балканите, по превръщането на сгради засегнати от войната – в
евтини жилища за бездомни.

•

Бюджет: $37,020

Дистрикти в Испания и САЩ спонсорират стипендиант, който учи
испанска и латиноамериканска литература в Испания. Какво прави това
– Глобален Грант?
•

Дистрикт домакин – спонсор е мястото на обучение (Испания)

•

Международен
спонсор – Дистрикт е
дома на стипендианта
(САЩ)

•

Зона на Фокус: Основно образование и грамотност
САЩ.
Устойчивост: След

•

приключване на
обучението,
стипендиантът
планира да развие
обществено базирани
програми за подкрепа
на
непривилегированите
латински популации в
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International sponsor
district in scholar’s
home country (USA)

Sustainable: After
completing her studies,
the scholar plans to
develop community
outreach programs to
support underserved
Latino populations in
the United States.
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•
−

Бюджет: $66,700

Дистрикти в Холандия и Австралия спонсорират стипендиант, който
трябва да получи магистърска степен по Бизнес Администрация в отдела
по мениджмънт на университета Erasmus. Какво прави това – Глобален
Грант?
•

Дистрикт – домакин и спонсор – мястото на обучение (Холандия)

•

Международен спонсор – Дистрикт - родната страна на
стипендианта (Австралия)

•

Зона на фокус: Икономическо и обществено развитие

•

Устойчивост: След приключване на обучението, стипендиантът
планира да използва знанията си в агробизнеса , за да свърже
земеделските производители от развиващите се страни с
възможностите в развиващия се свят.

•

Бюджет: $30,000

За да научите повече, прочетете the news story.
•

Дистриктните Грантове също
могат да подкрепят стипендии,
но те имат няколко ограничения
в нивото на обучение (средно
училище, университет, завършил
или сертифициране),
местоположението (местно или
международно), времетраене или
зона на обучението и
стойността.

District grants can also support
scholarships, and they have fewer
restrictions on the study level
(secondary school, university,
graduate, or certificate), location
(local or international), duration
and area of study, or cost

Стипендии подкрепени с Дистриктни Грантове се управляват изцяло от
Дистрикта. Именно заради това, Дистриктните Лидери трябва да решат какви
са Дистриктните преференции, кандидатури и времеви рамки за стипендианти ,
финансирани чрез Дистриктни Грантове и да споделят тази информация с
Клубовете. Ето и няколко примера за Дистриктни Грантове:
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−

Дистрикт 6200 (Луизиана, САЩ) спонсорира студент от Дистрикт 9210
(Малави; част от Мозамбик; Замбия; и Зимбабве) , който се обучава за
магистърската си степен в Социалната работа /?/, в университет в щата
Луизиана.

−

Дистрикт 5360 (части от Алберта и Саскачеуан, Канада) разви стипендии
за след средно образование, за местните завършващи.

−

Дистрикт 2580 (част от Япония) разви двугодишна стипендия в
Колумбийски университет на Международните и обществените
взаимоотношения, в Ню Йорк.
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•

•

Съответните ресурси, достъпни в помощ на Клубовете са:
−

Стипендии на РФ-Rotary Foundation scholarships – документ, обобщаващ
отговорностите и процесите, в Ръководството за управление на
Грантове-Grant Management Manual

−

E-learning module за стипендии

−

Rotary Grant News, ежемесечен бюлетин

Въпроси относно РФ? Свържете се с contact.center@rotary.org.

Дискусионни въпроси
•
Как Вашите стипендии подкрепят Клубните стратегии, планове и годишни
цели?
•

Как ще представите възможностите за стипендии пред потенциалните им
получатели?

•

как ще привлечете стипендианти в клуба си?

Предложения за дейности
•

Маркетинговите усилия за идентифициране на кандидати за стипендии по
Глобални Грантове , се различават от тези, които целят намиране на
Посланически Стипендианти. Пилотните Дистрикти имаха успех, чрез работа
отблизо с местните университети, за набелязване на бъдещи дипломанти.
Помолете участниците да работят на малки групи , по Маркетинг план за
стипендии както за Дистриктни, така и за Глобални грантове.

•

Помолете участниците да работят на малки групи по създаването на план ,
който да продължи ангажимента на стипендиантите - в Клуба ви , след
приключване на обучението им.

•

Помолете участниците да прегледат целите на Зоните на Фокус и да обсъдят
как стипендиите могат да постигнат тази цели.
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