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1.

Ротари подкрепя обучението, образованието и практиките за мир, насочени към 
изграждане на мир и предотвратяване и разрешаване на конфликти чрез 
инициативи, които помагат за преобразуване (1) на конфликти в нашите общности 
и по света.

Фондация Ротари осигурява възможност ротарианците да популяризират практиките за мир, 
предотвратяване и разрешаване на конфликти чрез:

Увеличаване на капацитета на хора и общности за трансформиране на конфликти и 
изграждане на мир;

Обучение на членовете на общността за опазване на мира и предотвратяване и 
посредничество при конфликти;

Предоставяне на услуги, които помагат за интегриране на уязвимото население в 
обществото, особено в бщности и региони, засегнати от конфликти;

Подобряване на диалога и отношенията с общността, за да се определи как най-добре 
да се управляват природните ресурси;

Предоставяне на стипендии за кариерно ориентирани професионалисти, в сферата на 
мир, предотвратяване и разрешаване на конфликти.

Фондация Ротари счита, че следните дейности, са в обхвата на зона на фокус „Мир, 
предотвратяване и разрешаване на конфликти” и могат да бъдат финансирани:

Групови дейности, включително семинари, обучения и други програми и инциативи, 
подпомагащи образование и лидерство за опазване на мира, Позитивния мир (2), 
интеграция на уязвимото население в общността, улеснен диалог, комуникация и 
предотвратяване и преобразуване на конфликти;

Обучение за младежи за конструктивни начини за предотвратяване, управление и 
трансформиране на конфликти, включващо: извън училищна дейност и програми за 
общността с акцент върху устойчиви дейности за изграждане на мир и преодоляване на 
конфликти;

Програми за обучение или кампании за справяне с конфликти или риск от конфликти, 
свързани с използването и управлението на природните ресурси;

Правни, психологически, социални и рехабилитационни услуги, които помагат за 
интегриране на уязвимото население в обществото, включително младежи в риск, 
бежанци, жертви на трафик и други хора, засегнати от конфликт или насилие.

(1): Преобразуването на конфликти включва идентифициране и работа с 
основните обстоятелства, взаимоотношения и социални структури, които 
пораждат конфликт. Чрез този процес човек преминава отвъд разрешаването 
или управлението на конфликта, за да промени средата, довела до него. Този 
фокус върху преобразуването помага да се гарантира устойчив мир.

(2): Ротари има стратегическо партньорство с Института за икономика и мир, за 
да помогне за справяне с основните причини за конфликт и да създаде условия, 
които насърчават мира. Прочетете повече за нашата работа в Posi�ve Peace.
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3.

4.

5.
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1. Мир, предотвратяване и разрешаване на конфликти 

I. Цели и предназначение

II. Допустими дейности
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1.

Фондация Ротари счита, че дейностите, изброени по-долу, са извън обхвата на зона на фокус 
„Мир, предотвратяване и разрешаване на конфликти” и като такива не са допустими за 
финансиране с глобален грант:

Мирни конференции, в които Ротарианците са основни участници.

Програми с единствен фокус върху музика, спорт или извънкласни дейности. 
Програмите трябва да имат ясен аспект върху изграждане на мир и предотвратяване на 
конфликти, за да получат безвъзмездно финансиране.

Записване в университет-партньор на Ротари Център за мир (Rotary Peace Center) в 
същата или подобна академична програма, като тези предназначени за стипендианти 
по програма Rotary Peace Fellows.

Устойчиви – общностите са в състояние да отговорят сами на своите нужди и потребности от 
опазване на мира и неналичие на конфликти, след като ротаринският клуб / Дистрикт е 
приключил своята работа;

Измерими – клубовете могат да избират стандартни количествени индикатори за измерване на 
резултатите от проекта в зоната на фокус от Плана за мониторинг и оценка или да използват свои 
собствени (те трябва да са разписани в плана за мониторинг и оценка на проекта), за да покажат 
добрите резултати от работата си;

Задвижвани от общността – проектът е разработен от общността-бенефициент на глобалния 
грант въз основа на нейните потребности и нужди, които самата общност е идентифицирала.

2.

3.

Предишен професионален опит / трудов стаж на кандидата в областта на мир, 
предотвратяване и разрешаване на конфликти;

Академична програма приведена в съответствие с „Мир, предотвратяване и 
разрешаване на конфликти“:

Кариерните планове на кандидата са свързани пряко с въпросите на мира и 
предотвратяването / разрешаването на конфликти.

1.

2.

3.

В тази зона на фокус с глобални грантове се финансират стипендии за завършено ниво на 
обучение за кариерно ориентирани професионалисти. При оценката на заявленията за 
стипендии, Фондация Ротари взема под внимание следните критерии:

Предпочитаните академични програми: предотвратяване и разрешаване на 
конфликти, изследвания в областта на мира и правосъдието, социално 
предприемачество свързано с мира, правосъдието и международните 
отношения и други степени на специализация в областта на мира и конфликтите, 
като например правата на човека;

С предимство ще бъдат взети под внимание програми, които се фокусират 
директно върху въпросите на мира и разрешаване на конфликти;

Програмите, които няма да се считат за благоприятни са тези, които се отнасят 
до общите международни отношения или международно право, както и в 
областта на социално развитие;

a)

b)

c)

III. НЕдопустими дейности

IV. Елементи на успешни хуманитарни проекти и екипи за професионално обучение
в зона на фокус „Мир, предотвратяване и разрешаване на конфликти”:

V. Елементи на успешни стипендии 
в зона на фокус „Мир, предотвратяване и разрешаване на конфликти”:
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1.

Ротари подкрепя дейности и обучение, целящи да намалят причините и 
последиците от болестите. Проектите укрепват системата на здравеопазване (3) 
чрез подобряване на достъпа до и разширяване на медицинските услуги, 
предоставяне на медицинско оборудване или обучение на медицински персонал.

Фондация Ротари осигурява възможност ротарианците да работят в посока предотвратяване на 
заболявания и подобряване на здравето чрез:

Повишаване на капацитета на местните здравни специалисти;

Насърчаване на програми за превенция на заболяванията, с цел ограничаване 
разпространението на заразни болести и намаляване на случаите и усложненията от 
незаразни заболявания;

Укрепване на системата на здравеопазване;

Предоставяне на клинично лечение и рехабилитация при физически увреждания;

Предоставяне на стипендии за кариерно ориентирани професионалисти, в сферата на 
превенция на заболявания и лечение.

Фондация Ротари счита, че следните дейности, са в обхвата на зона на фокус „Профилактика и 
лечение на заболявания” и могат да бъдат финансирани:

Тестване на болести чрез проекти като здравни изложения, при условие че включват 
консултации и препоръки или помагат да се приемат пациенти за лечение;

Обучение на членовете на общността и здравните специалисти относно стратегии за 
намеса за предотвратяване на предаването на болести;

Предоставяне на оборудване специално за предлагане на здравни услуги на 
отдалечени групи от населението, които нямат достъп до местната система за здравна 
помощ;

Доставяне на медицинско оборудване на здравните заведения. Оборудването трябва 
да отговаря на съвременните технологични стандарти и на екологичните критерии за 
устойчивост, включително за смекчаване на последиците от изменението на климата. 
Изпълнителите на проекта трябва да предоставят доказателства за собственост и 
планове за експлоатация и поддръжка, включително документация, показваща, че 
персоналът е преминал обучение по експлоатация и поддръжка на оборудването или 
план за обучение, който гарантира спазването на тези изисквания;

Предоставяне на системи за наблюдение и обучение за работа с тях, за проследяване и 
контрол на диагнозата и лечението на заболяването;

Лечение на заразните болести, което включва компонент за предотвратяване на 
заболяванията, подобряване на обучението на специалисти по здравни услуги, или 
предоставяне на публично здравно образование за дългосрочно подобряване на 
здравето на дадена общности;

2.

3.

4.

5.

1.

2.

4.

5.

(3): Системата на здравеопазване включва както публичния, така и частния сектор, ангажирани с 
предоставянето на здравни услуги.

3.

6.

2. Профилактика и лечение на заболявания 

I. Цели и предназначение

II. Допустими дейности

А. Превенция и контрол на заразни болети
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Предотвратяване и контрол на заболявания, предавани от комари и други вектори 
(организми, които пренасят патогени). С висок приоритет ще се финансират проекти, 
които включват идентифициране на опасностите за околната среда специфични за 
болестите пренасяни от вектори и стратегии за справяне с проблемите;

Преодоляване на опасностите за околната среда, свързани с инфекция и ограничаване 
на болестите, като изхвърляне на медицински отпадъци в здравните заведения.

7.

8.

Предлагане на услуги за профилактика и лечение на физически и психични заболявания 
и свързани с тях увреждания;

Разработване на програми за обществено образование и програми за ранен скрининг и 
лечение, с цел намаляване на честотата и разпространението на хронични 
заболявания;

Предоставяне на оборудване предназначено за осигуряване на здравни услуги на 
отдалечени групи от население, които нямат достъп до местната система за здравна 
помощ;

Доставяне на медицинско оборудване на здравните заведения. Оборудването трябва 
да отговаря на съвременните технологични стандарти и на екологичните критерии за 
устойчивост, включително за смекчаване на последиците от изменението на климата. 
Изпълнителите на проекта трябва да предоставят доказателства за собственост и 
планове за експлоатация и поддръжка, включително документация, показваща, че 
персоналът е преминал обучение по експлоатация и поддръжка на оборудването или 
план за обучение, който гарантира спазването на тези изисквания;

Предоставяне на животоспасяващи операции и операции за справяне с вродени 
проблеми, при условие че включват оценка на бенефициентите и осигуряване на 
подходящи следоперативни грижи;

Лечение на неинфекциозни заболявания, включително психични заболявания, чрез 
подход, който помага за предотвратяване на болести, обучаване на здравни 
специалисти или подобряване на образованието за обществено здраве с измерими 
резултати за насърчаване дългосрочно подобряване на здравето на дадена общности;

Предотвратяване на травми, свързани с пътно транспортни проишествия, при условие 
че тези проекти могат да демонстрират измерими резултати за намаляване на такива 
наранявания;

Доставка на превозни средства, осигуряване на персонал и оборудване за 
предоставяне на спешни медицински услуги. Линейките трябва да са нови и закупени 
на място и да включват документация за собственост, експлоатация, поддръжка, 
ремонт и сигурност от съответното здравно заведение.

1.

2.

4.

5.

3.

6.

7.

8.

B. Превенция и контрол на незаразните заболявания



5Политики на Зони на фокус на Фондация Ротари,  юли 2019

Устойчиви – общностите са в състояние да отговорят сами на своите нужди и потребности от 
опазване на мира и неналичие на конфликти, след като ротаринският клуб / Дистрикт е 
приключил своята работа;

Измерими – клубовете могат да избират стандартни количествени индикатори за измерване на 
резултатите от проекта в зоната на фокус от Плана за мониторинг и оценка или да използват свои 
собствени (те трябва да са разписани в плана за мониторинг и оценка на проекта), за да покажат 
добрите резултати от работата си;

Задвижвани от общността – проектът е разработен от общността-бенефициент на глобалния 
грант въз основа на нейните потребности и нужди, които самата общност е идентифицирала.

Предишен професионален опит / трудов стаж на кандидата в областта на превенция и 
лечение на различни заболявания;

Академична програма приведена в съответствие с „Профилактика и лечение на 
заболяванията“. Примери за такива академични програми са: обществено здраве, 
напреднали степени в медицината и медицинската помощ;

Кариерните планове на кандидата са свързани пряко с въпросите на профилактика и 
лечение на заболяванията.

1.

2.

3.

В тази зона на фокус с глобални грантове се финансират стипендии за завършено ниво на 
обучение за кариерно ориентирани професионалисти. При оценката на заявленията за 
стипендии, Фондация Ротари взема под внимание следните критерии:

1.

Фондация Ротари счита, че дейностите, изброени по-долу, са извън обхвата на зона на фокус 
„Профилактика и лечение на заболявания” и като такива не са допустими за финансиране с 
глобален грант:

Проекти насочени единствено към закупуване на обзавеждане, оборудване, 
консумативи или немедицинско оборудване, като например слънчеви панели;

Медицински мисии или пътувания на хирургически екипи, които не предоставят 
образователни програми за подпомагане или изграждане на значителен капацитет в 
страната на изпълнение на проекта, с изключение на животоспасяващи операции и 
операции за справяне с вродени проблеми;

Проекти за еко печки;

Неконвенционални или алтернативни терапии за лечение на физически и психически 
увреждания, освен ако не включват клинични протоколи, контролирани от здравни 
специалисти;

Лечение на широко разпространени нарушения в развитието и други спектрални 
разстройства, включително аутизъм, освен ако няма измерими клинични интервенции, 
които демонстрират подобрение на дългосрочното въздействие;

Хранителни програми, освен ако не са насочени към клинично недохранване или 
интервенции през първите 1000 дни между бременността на жената и втория рожден 
ден на детето;

Въвеждане на нова технология без документация за нейното доказано предварително 
използване в областта на проекта и подходящи системи за операции, поддръжка, 
подмяна и ремонт;

Общо здравно образование и програми за обществена безопасност.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

IV. Елементи на успешни хуманитарни проекти и екипи за професионално обучение
в зона на фокус „Профилактика и лечение на заболявания”:

V. Елементи на успешни стипендии в зона на фокус „Профилактика и лечение на заболявания”:

III. НЕдопустими дейности
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1.

Ротари подкрепя дейности, които насърчават управлението и защитата на 
сладководните ресурси и осигуряват универсален и справедлив достъп до чиста и 
безопасна питейна вода и подобряване на хигиената. Фондация Ротари се стреми 
да насърчи правителствата, институциите и общностите да управляват услугите за 
водоснабдяване, канализация и хигиена чрез екологосъобразни, измерими и 
устойчиви действия.

Фондация Ротари осигурява възможност ротарианците да работят в посока гарантиране на 
общностите постоянен достъп до вода и канализация чрез

Осигуряване на равнопоставен достъп до чиста питейна вода;

Подобряване на качеството на водата чрез защита и поддържане на повърхностните и 
подземни води, намаляване на замърсяването, елиминиране на замърсителите и 
насърчаване на повторната употреба на отпадъчните води;

Подпомагане за универсален и справедлив достъп до подобрени хигиенни услуги и 
такива за правилно управление на отпадъците;

Подобряване на познанията, поведението и практиките за хигиена в общността, с цел 
предотвратяване разпространението на заразни болести;

Укрепване на капацитета на правителствата, институциите и общностите за 
разработване, финансиране, управление и поддържане на устойчиви услуги за 
водоснабдяване и канализация;

Предоставяне на стипендии за кариерно ориентирани професионалисти, в сферата на 
водоснабдяване, канализация и хигиена.

Фондация Ротари счита, че следните дейности, са в обхвата на зона на фокус „Вода и хигиена / 
канализация” и могат да бъдат финансирани:

Гарантиране на достъп до чиста питейна вода, включително проекти, насочени към 
водоснабдяването, съхранението, пречистването, обработката и защитата на 
източниците на вода;

Гарантиране на достъп до подобрена хигиена, дефинирано като събиране, обработка 
и изхвърляне на човешки секрети или урина чрез санитарна инфраструктура и 
управление, третиране и изхвърляне на фекални утайки;

Предоставяне на хигиенно обучение насърчаващо здравословното поведение, като 
измиване на ръцете, безопасно изхвърляне на човешки отпадъци, безопасно 
съхраняване на водите и правилна менструална хигиена. Програмите за обучение 
трябва да идентифицират факторите, които създават условия за превенция или 
насърчават положителното поведение и отношение към проблемите на чиста вода и 
хигиена, както и да описват методите за справяне с проблемите;

Осигуряване на системи за управление на твърди отпадъци, дефинирани като процес 
на събиране, обработка и изхвърляне на твърди отпадъци;

Използване на практики за управление на водоемите за защита на изворна вода и 
обновяване на повърхностните и подземни води;

Снабдяване с вода за производство на посевни култури, добитък и риболов;

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

6.

5.

6.

3. Вода и хигиена / Канализация

I. Цели и предназначение

II. Допустими дейности
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1.

Фондация Ротари счита, че дейностите, изброени по-долу, са извън обхвата на зона на фокус 
„Вода и хигиена / канализация” и като такива не са допустими за финансиране с глобален грант:

Хигиенни програми, което се фокусират върху увеличаване на знанията и 
предоставяне на стандартизирана информация, а не водят до промяна на 
поведението. Еднократните образователни сесии не са допустими.

Почистване на реки или плажове в рамките на едно събитие, които не са част от проект 
за управление на водоемите.

Проекти, които изграждат единствено водоснабдителни и канализационни системи.

Устойчиви – общностите са в състояние да отговорят сами на своите нужди и потребности от 
опазване на мира и неналичие на конфликти, след като ротаринският клуб / Дистрикт е 
приключил своята работа;

Измерими – клубовете могат да избират стандартни количествени индикатори за измерване на 
резултатите от проекта в зоната на фокус от Плана за мониторинг и оценка или да използват свои 
собствени (те трябва да са разписани в плана за мониторинг и оценка на проекта), за да покажат 
добрите резултати от работата си;

Задвижвани от общността – проектът е разработен от общността-бенефициент на глобалния 
грант въз основа на нейните потребности и нужди, които самата общност е идентифицирала.

2.

3.

Предишен професионален опит / трудов стаж на кандидата в областта на 
водоснабдяване и канализация;

Академична програма приведена в съответствие с „Вода и хигиена/канализация“. 
Примери за такива академични програми са: наука за водата / инженерство, 
управление на водите, наука за околната среда, епидемиология и паразитология;

Кариерните планове на кандидата са свързани пряко с въпросите на чиста вода, 
канализация и подобряване на санитарните и хигиенни условия.

1.

2.

3.

В тази зона на фокус с глобални грантове се финансират стипендии за завършено ниво на 
обучение за кариерно ориентирани професионалисти. При оценката на заявленията за 
стипендии, Фондация Ротари взема под внимание следните критерии:

Разработване на практики в подкрепа на устойчиво управление на услугите за 
водоснабдяване и канализация, включително управление на общността, финансиране 
и планиране, поддръжка на системите и доставка;

Организиране на стратегически инициативи за застъпничество за насърчаване на 
регионалните, национални и местните власти да прилагат политики, които подкрепят 
устойчивия достъп до чиста вода, канализация и хигиена. Това включва разпределяне 
на финансиране за свързани услуги, установяване на стандарти и насоки и 
разработване на процеси за сертифициране на свободни от дефекация общности.

7.

8.

III. НЕдопустими дейности

IV. Елементи на успешни хуманитарни проекти и екипи за професионално обучение
в зона на фокус „Вода и хигиена / канализация”:

V. Елементи на успешни стипендии в зона на фокус „Вода и хигиена / канализация”:
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1.

Ротари подкрепя дейности и обучение, целящи подобряване на майчиното здраве 
и намаляване на смъртността при децата до пет години. Проектите укрепват 
системата на здравеопазване чрез подобряване на достъпа до и разширяване на 
медицинските услуги, осигуряване на медицинско оборудване и обучение на 
медицински персонал.

Фондация Ротари насърчава ротарианците да подобрят здравето на майките и техните деца 
чрез:

Намаляване на смъртността на преждевременно родените и новородени;

Намаляване на смъртността и заболеваемостта при деца до петгодишна възраст;

Намаляване на нивото на смъртност и заболеваемост при майките

Подобряване на достъпа до основни медицински услуги, обучени здравни лидери в 
общността и доставчици на здравни грижи за майките и техните деца;

Предоставяне на стипендии за кариерно ориентирани професионалисти свързани със 
здравето на майката и новородените.

Фондация Ротари счита, че следните дейности, са в обхвата на зона на фокус „Майчино и детско 
здраве” и могат да бъдат финансирани

Пренатални и родилни грижи за бременните жени;

Обучителни инициативи и/или „обучение на обучители” за специалисти и лидери в 
областта на майчиното и детското здравеопазване (т.е. лекари, медицински сестри, 
обществени здравни работници и акушерки);

Доставяне на медицинско оборудване на здравните заведения. Оборудването трябва 
да отговаря на съвременните технологични стандарти и на екологичните критерии за 
устойчивост, включително за смекчаване на последиците от изменението на климата. 
Изпълнителите на проекта трябва да предоставят доказателства за собственост и 
планове за експлоатация и поддръжка, включително документация, показваща, че 
персоналът е преминал обучение по експлоатация и поддръжка на оборудването или 
план за обучение, който гарантира спазването на тези изисквания. Проектите за 
оборудване трябва да включват образователни дейности за жени, свързани с 
въпросите на здравословна бременност, раждане или неонатална грижа.

Обучение и достъп до програми за подобрен достъп до семейно планиране и други 
сексуални и репродуктивни здравни интервенции и услуги, достъпни чрез системата 
на здравеопазване;

Имунизации на жени, подрастващи момичета и деца под пет годишна възраст;

Интервенции за борба с пневмония, диария, малария, морбили и други основни 
причини за заболяване при жени и деца до пет години;

Интервенции за намаляване на предаването и въздействието на полово предавани 
болести при юноши и жени;

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

4. Майчино и детско здраве

I. Цели и предназначение

II. Допустими дейности
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1.

Фондация Ротари счита, че дейностите, изброени по-долу, са извън обхвата на зона на фокус 
„Майчино и детско здраве” и като такива не са допустими за финансиране с глобален грант:

Медицински мисии и пътувания на хирургически екипи, които не осигуряват 
значително изграждане на капацитет в страната на проекта, с изключение на 
животоспасяващи операции и операции за справяне с вродени проблеми;

Градински проекти, хранителни добавки и програми за хранене, базирани в училище;

Проекти за еко печки;

Детски площадки и проекти за обща рехабилитация на деца;

Нетрадиционни или алтернативни терапии за лечение на физически и психически 
увреждания, освен ако не включват клинични протоколи, контролирани от здравните 
специалисти;

Проекти за сексуално и репродуктивно здраве за подрастващите, освен ако не се 
осъществяват в рамките на системата на здравеопазване под надзора на лицензирани 
медицински специалисти;

Мебели, оборудване и консумативи, освен ако не са част от по-голям проект свързан 
със здравето на майките и новородените, който отговаря на параметрите за 
допустимост за глобален грант;

Общо здравно образование и програми за обществена безопасност.

2.

3.

Инициативи или програми за предотвратяване на предаването на ХИВ от майка на 
дете;

Проекти, които насърчават кърменето и други действия, с цел предотвратяване, 
намаляване и лечение на ефектите от недохранване при новородените;

Животоспасяващи операции и операции за справяне с вродени проблеми, при условие 
че включват оценка на бенефициентите и осигуряване на подходяща следоперативна 
грижа;

Проекти, които се занимават с опасности за околната среда, свързани с ограничаване 
на инфекцията и предаване на болести, като изхвърляне на медицински отпадъци в 
здравните заведения.

8.

10.

11.

9.

4.

5.

6.

7.

8.

III. НЕдопустими дейности
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Устойчиви – общностите са в състояние да отговорят сами на своите нужди и потребности от 
опазване на мира и неналичие на конфликти, след като ротаринският клуб / Дистрикт е 
приключил своята работа;

Измерими – клубовете могат да избират стандартни количествени индикатори за измерване на 
резултатите от проекта в зоната на фокус от Плана за мониторинг и оценка или да използват свои 
собствени (те трябва да са разписани в плана за мониторинг и оценка на проекта), за да покажат 
добрите резултати от работата си;

Задвижвани от общността – проектът е разработен от общността-бенефициент на глобалния 
грант въз основа на нейните потребности и нужди, които самата общност е идентифицирала.

Предишен професионален опит / трудов стаж на кандидата в областта на майчиното и 
детско здраве;

Академична програма приведена в съответствие с „Майчино и детско здраве“. 
Примери за такива академични програми са: епидемиология, хранене, световно 
здравеопазване, обществено здравеопазване и популяризиране на здравето, както и 
професионални степени в медицината;

Кариерните планове на кандидата са свързани пряко с въпросите на майчиното и 
детско здраве.

1.

2.

3.

В тази зона на фокус с глобални грантове се финансират стипендии за завършено ниво на 
обучение за кариерно ориентирани професионалисти. При оценката на заявленията за 
стипендии, Фондация Ротари взема под внимание следните критерии:

IV. Елементи на успешни хуманитарни проекти и екипи за професионално обучение
в зона на фокус „Майчино и детско здраве”:

V. Елементи на успешни стипендии в зона на фокус „Майчино и детско здраве”:
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1.

Ротари подкрепя дейности и обучение, целящи подобряване на образованието за 
всички деца и грамотността на децата и възрастните.

Фондация Ротари насърчава ротарианците да работят за безпрепятствен достъп до основно 
образование и грамотност на всички хора чрез:

Подкрепящи програми, които укрепват капацитета на общностите да предоставят 
основно образование и грамотност за всички;

Подобряване на грамотността на възрастните в общностите;

Усилия за намаляване на неравенството между половете в образованието;

Подпомагане на изследвания на кариерно ориентирани професионалисти, в областта 
на основно образование и грамотност.

Фондация Ротари счита, че следните дейности, са в обхвата на зона на фокус „Основно 
образование и грамотност” и могат да бъдат финансирани:

Подобряване на качеството на основното и средно образование с цел достъп до 
образование за всички деца, в сътрудничество с местните училища;

Осигуряване на образоване по грамотност (четене, писане и аритметика) на възрастни;

Предоставяне на възможности за професионално развитие на учители чрез обучение 
от квалифициран преподавател по прилагането на учебните програми, ефективни 
методологии за обучение и/или оценка на учащите;

Подобряване на образователния модел и повишаване на образователния опит чрез 
внедряване на съвременни методи, подходи и нови учебни материали, средства и 
учебни програми, които допълват учебната програма и/или професионално развитие 
на учителите;

Подобряване на академичната подготовка на програми за извънкласни форми на 
обучение чрез обучение на преподаватели и възпитатели, провеждане на оценки на 
учениците и осигуряване на оборудване, ако е необходимо;

Подпомагане на способността на преподавателите да помагат на учениците с 
физически увреждания или увреждания в развитието да постигнат по-големи 
академични резултати чрез предоставяне на възможности за професионално развитие 
на учители и персонал, както и основни образователни материали и подобрени 
възможности, ако е необходимо.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5. Основно образование и грамотност

I. Цели и предназначение

II. Допустими дейности
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1.

Фондация Ротари счита, че дейностите, изброени по-долу, са извън обхвата на зона на фокус 
„Основно образование и грамотност” и като такива не са допустими за финансиране с глобален 
грант:

Проекти, които включват само инфраструктурни дейности, закупуване на оборудване 
и превозни средства и обучение за тяхното използване;

Проекти, които осигуряват заплати, обучение или училищни пособия без да са 
предназначени пряко за общността или липсва не-ротарианската организация, която 
да ги поддържа в бъдеще;

Проекти, които предвиджат закупуване само на извънкласни или игрални пособия и 
материали или изграждане на игрища;

Проекти, фокусирани върху храненето в училище или осигуряване на инфраструктура 
и оборудване за програми за хранене в училище;

Проекти, които общността не може да поддържа сама след приключване на 
финансирането с гранта;

Проекти, които ще са от полза само за една група ученици, като уроци или програми за 
след училище, които ще функционират само по време на изпълнение на проекта.

Устойчиви – общностите са в състояние да отговорят сами на своите нужди и потребности от 
опазване на мира и неналичие на конфликти, след като ротаринският клуб / Дистрикт е 
приключил своята работа;

Измерими – клубовете могат да избират стандартни количествени индикатори за измерване на 
резултатите от проекта в зоната на фокус от Плана за мониторинг и оценка или да използват свои 
собствени (те трябва да са разписани в плана за мониторинг и оценка на проекта), за да покажат 
добрите резултати от работата си;

Задвижвани от общността – проектът е разработен от общността-бенефициент на глобалния 
грант въз основа на нейните потребности и нужди, които самата общност е идентифицирала.

2.

3.

Предишен професионален опит / трудов стаж на кандидата в областта на основно 
образование и грамотност;

Академична програма приведена в съответствие с „Основно образование и 
грамотност“. Примери за такива академични програми са: образование, грамотност, 
разработване на учебни планове и образователни програми, специално образование 
и училищна администрация;

Кариерните планове на кандидата са свързани пряко с въпросите на основното 
образование и грамотността на деца и възрастни.

1.

2.

3.

В тази зона на фокус с глобални грантове се финансират стипендии за завършено ниво на 
обучение за кариерно ориентирани професионалисти. При оценката на заявленията за 
стипендии, Фондация Ротари взема под внимание следните критерии:

4.

5.

6.

III. НЕдопустими дейности

IV. Елементи на успешни хуманитарни проекти и екипи за професионално обучение
в зона на фокус „Основно образование и грамотност”:

V. Елементи на успешни стипендии в зона на фокус „Основно образование и грамотност”:
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1.

Ротари подкрепя инвестициите в хора и общности за намаляване на бедността, 
създавайки измеримо и трайно икономическо подобрение на техния живот и 
общноста като цяло в бедни и слабо развити райони.

Фондация Ротари насърчава ротарианците да инвестират в хората, създавайки устойчиви, 
измерими и дългосрочни икономически подобрения в техните общности и поминъка им чрез:

Изграждане на капацитета на предприемачи, местните лидери, организации и мрежи 
в общността за подкрепа на икономическото развитие в бедните общности;

Създаване на възможности за продуктивна работа и подобряване на достъпа до 
устойчив поминък;

Овластяване на маргинализирани общности чрез предоставяне на достъп до 
икономически възможности и услуги;

Изграждане на капацитет на предприемачи, социални предприятия и местни бизнес 
иноватори;

Преодоляване на различията между половете или социалното положение, които не 
позволяват на населението да работи и да има достъп до пазари и финансови услуги;

Увеличаване на достъпа до възобновяеми енергийни източници и мерки за енергийна 
ефективност за създаване на по-устойчиви и икономически устойчиви общности;

Овластяване на общностите да развиват умения за опазване на околната среда и 
природните ресурси с цел подобряване на икономическото развитие и печалба;

Укрепване на икономическата устойчивост и адаптивния капацитет на общностите в 
отговор на опасностите, свързани с околната среда, изменението на климата и 
природните бедствия;

Разработване и подпомагане на основни услуги в общността за готовност за реакция 
при спешни ситуации с цел подобряване на икономическата устойчивост;

Предоставяне на стипендии за кариерно ориентирани професионалисти, в сферата на 
обществено икономическо развитие.

Фондация Ротари счита, че следните дейности, са в обхвата на зона на фокус „Икономическо и 
обществено развитие” и могат да бъдат финансирани:

Осигуряване на достъп на бедните общности до финансови услуги, които могат да 
включват, но не се ограничават само до, микрокредитиране, мобилно банкиране, 
спестявания или застраховки;

Обучение, свързано с икономическото и общностното развитие, включително, но не 
само предприемачество, лидерство в общността, професионални умения и финансова 
грамотност;

Развитие на икономическия потенциал на членовете на общността чрез инструменти 
за обучение на лидери и овластяване, особено чрез инициативи за жени, бежанци и 
възрастни в активна възраст;

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

6. Икономическо и обществено развитие

I. Цели и предназначение

II. Допустими дейности
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1.

Фондация Ротари счита, че дейностите, изброени по-долу, са извън обхвата на зона на фокус 
„Икономическо и обществено развитие” и като такива не са допустими за финансиране с 
глобален грант:

Инфраструктурни проекти на общността, освен ако те не водят до значително 
увеличаване на способността на членовете на общността да произвеждат и 
разпространяват стоки и услуги, които генерират лични доходи за членовете на 
общността или са без планове за експлоатация и поддръжка;

Обществени проекти за „разкрасяване”, включително инфраструктурни такива 
(паркове, градинки и подобни);

Проекти за рехабилитация (инфраструктурни подобрения и ремонти) на общински 
центрове.

2.

3.

Подкрепа за развитие на малък бизнес (микропредприятия), кооперации, социални 
предприятия и дейности, генериращи приходи за бедните, включително, но не само, 
създаване на бизнеси, които осигуряват заетост в селата;

Развитие на селско стопанство с цел прехрана и подпомагане на дребни земеделски 
производители, включително, но не само, улесняване на достъпа до финансови пазари 
и капитали;

Организиране на водени от общността и координирани комплексни дейности за 
развитие на селата или цялостно развитие на общността;

Подкрепа за равни и ефективни икономически възможности за жени, бежанци и друго 
маргинализирано население;

Осигуряване на достъп до възобновяема, чиста и ефективна енергия чрез устойчиви, и 
иновативни технологии закупени локално, както и осигуряване на съществено 
обучение, пряко свързано с икономическите резултати;

Обучение на общностите за опазване и управление на ресурсите, с цел запазване, 
защита и устойчиво използване на природните ресурси за икономическа изгода и 
растеж;

Подобряване на способността на общностите да се адаптират към промените в 
околната среда и климата чрез изграждане на капацитет и развиване на устойчиви 
икономически дейности;

Предоставяне на обучение и основни ресурси за подкрепа на инициативи за готовност 
за извънредни ситуации и за повишаване на икономическата устойчивост на 
общностите, включително предотвратяване на пожари и готовност за реалция при 
природни бедствия.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

III. НЕдопустими дейности
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Устойчиви – общностите са в състояние да отговорят сами на своите нужди и потребности от 
опазване на мира и неналичие на конфликти, след като ротаринският клуб / Дистрикт е 
приключил своята работа;

Измерими – клубовете могат да избират стандартни количествени индикатори за измерване на 
резултатите от проекта в зоната на фокус от Плана за мониторинг и оценка или да използват свои 
собствени (те трябва да са разписани в плана за мониторинг и оценка на проекта), за да покажат 
добрите резултати от работата си;

Задвижвани от общността – проектът е разработен от общността-бенефициент на глобалния 
грант въз основа на нейните потребности и нужди, които самата общност е идентифицирала.

Предишен професионален опит / трудов стаж на кандидата в областта на 
икономическо и общностно развитие;

Академична програма приведена в съответствие с „Икономическо и обществено 
развитие“.

В тази зона на фокус с глобални грантове се финансират стипендии за завършено ниво на 
обучение за кариерно ориентирани професионалисти, чиято цел е да се подобри 
икономическото и социалното благосъстояние на бедните (нуждаещи се, общности с ниски или 
недостатъчни доходи). При оценката на заявленията за стипендии, Фондация Ротари взема под 
внимание следните критерии:

Предпочитаните академични програми включват: придобиване на степен по 
социални науки със специален фокус върху икономическото и общностното 
развитие и бизнес степени, предназначени за социални дейности, 
микропредприятия или микрокредитиране.

Приоритет ще се дава на програмите, които:

се фокусират върху местни, регионални или национални стратегии за 
икономическо развитие;

се фокусират върху решаването на икономическите въпроси на бедните 
общности с ниски и недостатъчни доходи;

подпомагат развитието на социалния бизнес, като например направление 
в рамките на програма "Магистър по бизнес администрация";

предоставят образователна степен по бизнес за преподаване на 
предприемачески умения или стартиращи фирми на местно, регионално 
или национално ниво;

включват "развитие на общността" в името на програмата;

подобряват уменията на стипендианта да работи като наставник на малки 
предприятия и предприемачи;

се фокусират върху стратегии за справяне с екологични проблеми, които 
засягат бедните общности с ниски доходи и маргинализирани общности, 
като управление на ресурсите, проучвания и опазване на околната среда, 
устойчиво планиране и готовност;

използват принципи за градско планиране, с цел управление на стратегии 
за икономическо развитие.

1.

2.

2.1.

2.2.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

IV. Елементи на успешни хуманитарни проекти и екипи за професионално обучение
в зона на фокус „Икономическо и обществено развитие”:

V. Елементи на успешни стипендии в зона на фокус „Икономическо и обществено развитие”:
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Кариерните планове на кандидата са свързани пряко с икономическото и общностно 
развитие.

няма да бъдат подкрепяни програми, които:

са съсредоточени върху чисто теоретични, макроикономически, 
политически или финансови въпроси;

подпомагат развитието на частния бизнес, като например магистърска 
степен по бизнес администрация;

Кариери, които ще се считат за приоритетни, включват поне едно от следните 
неща:

фокус върху проблемите за подобряване на икономическото и социално 
благополучие на бедни общности с ниски и недостатъчни доходи на 
местно, регионално и национално ниво;

работа в неправителствена организация или социално предприятие;

свързани са с застъпничество за икономическо и социално благополучие, 
например за бедни хора, хора с ниски доходи, младежи, жени и население 
в слабо развити райони;

решаване на екологични проблеми, които засягат бедните общности с 
ниски доходи и маргинализирани общества чрез стратегии, включително 
управление на ресурсите, изследвания и опазване на околната среда, 
планиране на устойчивост и готовност.

Кариери, които няма да бъдат подкрепяни са тези, които се съсредоточават върху 
общи бизнес дейности, общо администриране в частна или корпоративна среда 
или обща социална работа.

2.3.

a.

b.

3.

3.1.

3.2.

a.

b.

c.

d.

 

сайта на РИ: www.rotary.org

сайта на Дистрикт 2482: www.rotarydistrict2482.org

 
Повече информация за глобалните грантове можете да намерите на:
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