
 
 

 
 

 
 

Защо	Ротариански	общностни	корпуси?	
“Ротарианските	общностни	корпуси	са	местни.	Те	са	

част	 от	 общността	 и	 помагат	 за	 мобилизиране	 на	

общността.	 Те	 се	 грижат	 да	 бъдат	 задоволени	

местните	 нужди.	 И	 което	 е	 най-важното,	

Ротарианските	 общностни	 корпуси	 имат	 пряк	

интерес	 в	 своя	 собствен	 успех.	 Техните	 членове	

трябва	 да	 живеят	 с	 резултатите	 от	 своята	 работа;	

поетите	 от	 тях	 ангажименти	 представляват	 основа	

за	 устойчивост.	 Ротарианските	 проекти	 за	 грантове,	

които	 създават	 Ротарианските	 общностни	 корпуси,	

помагат	 да	 се	 гарантира,	 че	 ефектът	 от	 проекта	

продължава	в	общността	дълго	след	като	приключи	

директното	подпомагане	на	Ротари.”	

— Ron Denham, бивш дистрикт гуверньор и основател на  
Ротарианската група за действие за вода и 
санитарни условия  

	

	

	

	

	

	
За повече информация относно Ротарианските 
общностни корпуси и как да стартирате РОК 
посетете www.rotary.org/rcc или се свържете с 
Вашия дистрикт председател на РОК или с 
екипа на Ротари Интернешънъл на 
rotary.service@rotary.org. 

 
 
 
 
 
Предприемане	на	действия	
Ротариански	общностен	корпус	може	да	бъде	

създаден	навсякъде,	където	има	активен	

Ротариански	клуб.	Потърсете	хората	във	Вашата	

общност,	попитайте	ги	пред	какви	предизвика-

РОТАРИАНСКИ	
ОБЩНОСТНИ	
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телства	са	изправени	и	ги	упълномощете	да	пред-	

приемат	действия.	Щом	намерите	основна	група	

от	потенциални	членове,	попълнете	формуляр	за	

организиране	на	РОК	(наличен	онлайн)	и	го	

подайте	до	Ротари	Интернешънъл,	за	да	регистри-	

рате	официално	Вашата	група.779-EN—(414) 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Решения	от	общността	за	
предизвикателства	в	
общността	
Ротарианските	общностни	корпуси	 (РОК)	 са	екипи	от	

мъже	 и	 жени,	 които	 работят	 в	 партньорство	 с	

Ротарианските	 клубове	 за	 подобряване	 на	 техните	

общности.	 Всеки	 РОК	 се	 спонсорира	 от	 Ротариански	

клуб	 и,	 както	 и	 с	 клубовете	 Ротаракт	 и	 Интеракт,	

Ротарианският	 клуб	 действа	 като	 негов	 партньор	 в	

предоставянето	на	услуга.		

Някои	 РОК	 се	 създават	 с	 цел	 осъществяване	 на	

конкретен	проект,	докато	други	се	занимават	с	по-

големи,	по-дълбоко	вкоренени	проблеми	на	текуща	

основа.	РОК	си	поставят	собствени	цели	въз	основа	

на	 специфичните	нужди	на	 техните	общности.	 Тъй	

като	 се	 обслужват	 представители	 на	 населението,	

членовете	на	РОК	внасят	ентусиазъм,	креативност	и	

устойчивост	 в	 проектите,	 които	 разработват	 и	

изпълняват.	 Те	 предлагат	 общностни	 решения	 за	

общностни	предизвикателства.	

Членството	 в	 РОК	 е	 отворено	 за	 всеки	 възрастен	 в	

общността,	 който	 споделя	 ангажимента	 на	 Ротари	

към	услугата,	но	който	не	е	член	на	Ротари.	Моделът	

на	РОК	е	гъвкав	и	може	да	мобилизира	доброволци	

от	 всички	 слоеве	 на	 обществото.	 Срещите	

обикновено	 се	 провеждат	 един	 или	 два	 пъти	

месечно,	 а	 таксите	 (ако	 има	 такива)	 са	 сведени	 до	

минимум.	Тази	гъвкавост	насърчава	разнообразието	

в	 членството	 и	 позволява	 членовете	 да	 се	

съсредоточат	 единствено	 върху	 проекти	 за	 услуги.	

РОК	 предоставят	 на	 своите	 членове	 и	 възможности	

да		си	сътрудничат	с	Ротарианци	и	да	развиват	ценни	

лидерски	умения.		
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Дейност	на	РОК	по	света	
РОК	са	активни	навсякъде,	където	присъства	Ротари:	

в	 градски	 и	 селски	 райони,	 както	 и	 в	 развити	 и	

развиващи	 се	 държави.	 Ето	 и	 няколко	 примера	 за	

дейности	на	РОК:		

• Япония:	РОК	на	Ханда	работи	с	местни	училища	за	
организиране	на	класове	за	готовност	при	

бедствия	за	младежи	от	всички	възрасти.	

Дейностите	включват	първа	помощ,	изграждане	

на	портативни	тоалетни	и	спешно	приготвяне	на	

храна.		

• Кения:	РОК	на	село	Кура	близо	до	Найроби	
изградиха	дом	за	деца,	чиито	родители	са	

починали	от	СПИН.	Много	от	самите	деца	са	ХИВ	

позитивни.		

• Съединени	американски	щати:	РОК	на	Паркър,	
Колорадо	осигурява	мощен	растеж	и	опит	за	

обогатяване	за	тийнейджърите	и	възрастните	със	

специални	нужди,	които	принадлежат	към	него.	

• Гватемала: РОК	на	Пеня	Бланка	работи	за	
създаването	на	общностна	система	за	

водоснабдяване	и	местен	здравен	център	за	

техните	съседи	в	селска	общност.	


