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ДИСТРИКТЕН КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ 

Комитетът за Фондация Ротари към Дистрикт 2482 е структурата отговорна за 

администрирането и координирането на всички дейности свързани с грантове на ФР, 

подпомага работата на Дистрикт Гуверньора в обучението, мотивирането и 

вдъхновяването на Ротарианците за участие в дейностите на Фондацията в цялата страна 

и работи за повишаване на осведомеността за Фондацията както на Дистриктно ниво, 

така и сред широката общественост. 

СТРУКТУРА НА КОМИТЕТА: 

 
  

GRANTS 

VTT 

POLIO PLUS 

PEACE CENTRES 

STEWARDSHIP 

FUNDRAISING 
PHS 

MOU 
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МИСИЯ 

Да мотивира Ротари клубовете в страната за активно изпълнение на хуманитарни 

проекти финансирани от Фондация Ротари чрез дистриктен или глобален грант; да 

повишава информираността на Ротарианците за Фондация Ротари и възможностите за 

финансиране и да подпомага процесите за популяризиране на дейността на Фондацията 

сред широката общественост. 

ВИЗИЯ 

Чувайки за Фондация Ротари, хората в страната да я свързват с възможността да живеят 

и се развиват професионално и личностно в един по-добър свят. 

Отговорността пред обществото, в името на което служим и работим, ни води към 

стремеж за подобряване на качеството на живот на местните общности в съответствие с 

техните нужди и приоритети за изграждане на едно здраво, високо образовано и 

хуманно общество основано на здрави ценности и запазена културна идентичност. 

“Трябва да гледаме на Фондацията като на нещо, което принадлежи не на днешния 

и утрешния ден, а да мислим за нея с оглед на идните години и поколения”. 

ЦЕЛИ 2020-21 

 Подобряване на знанията и уменията на Клубовете за реализиране на значими 

проекти, пряко насочени към реално измерими резултати за местните общности 

чрез информационни кампании, клубни/директни срещи, Дистриктни събития, 

електронни бюлетини, e-learning уроци; 

 Насърчаване на Ротарианците да използват ресурсите на сайта на РИ – 

регистриране в Member Access (MyRotary); Rotary Ideas; Learn Rotary; Webinars; 

CADRE и др.; достъпа до всички информационни материали, вкл. на сайта на 

Дистрикт 2482, където всички важни и полезни материали са преведени на 

български език; 

 Увеличаване броя на местните и международните проекти: 

 Минимум 11 проекта за дистриктен грант одобрени и изпълнени; 

 Минимум 4 проекта за финансиране чрез Глобален грант подадени и 

одобрени; 
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 Подготовка и подаване на минимум 1 проект за финансиране на екипи за 

професионално обучение – клубен или Дистриктен; 

 Подпомагане на клубовете за подобряване на комуникацията им с местните 

общности и представители на други НПО-та; 

 Повече и разнообразни информационни кампании в различни обществени и 

социални медии за популяризиране на дейността на Фондация Ротари в 

България, устойчивите резултати и ползите от изпълнените проекти. 

 Разработване и популяризиране на сайт/социална страница предназначен само 

за Фондация Ротари и дейността в България; 

 Организиране и провеждане на национално/и събитие/я за популяризиране на 

работата на Ротари в България – Полио или друга избрана национално значима 

кауза; 

 Включване на Ротарактори като членове на Комитета/подкомитетите; 

 Увеличаване на даренията към Годишния фонд спрямо предишната година поне 

с 10%; 

 Намаляване на бройката клубовете, които не даряват поне наполовина; 

 Активно коопериране с ICC Комитетите за създаване и затвърждаване на контакти 

с други Дистрикти извън зоната на Балканите; 

 Подобряване на дейността и комуникацията в Комитета; 

 Събиране и обобщаване на информацията за всички проекти през последните 

години; 

 Комитетът за ФР участва в подготовката и със свои представители/лектори 

в  зонални и дистриктни срещи, в т.ч и в дистриктните обучителните семинари; 

 Комитетът за ФР участва координирано с Комитета за обучение в съставянето на 

"Наръчник с насоки за провеждане на задължителни обучителни семинари в 

дистрикта", в частите Семинар за жизнен клуб („три в едно“) и Грант мениджмънт 

семинар. 
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ПЛАН - Представеният по-долу план съдържа конкретни задачи на всеки един от 

подкомитетите по отделните цели, които ще се стремим да постигнем през 2019-20 

Ротарианска година, индикативен срок и обосновка на нуждите и необходимостта от 

планираните дейности. 

Подкомитет Дейности/Задачи срок 

Дистриктни 

грантове 

1. Актуализиране на методиката за оценка на 

апликациите. 

2. Подобряване на знанията и уменията на 

клубовете за инициране на смислени и значими 

проекти – добри практики, срещи и други: 

публикуване на информация за изпълнените 

през предходната година проекти;  

3. Повишаване на мотивацията на клубовете и 

тяхната ангажираност за подготовка и 

кандидатстване с проекти в партньорство с 

повече други клубове или НПО-та. 

4. Обучение на клубовете за популяризиране на 

проектите и като цяло на ФР – съвместно с 

Комитета за ПР. 

5. Публикуване на покана за набиране на проектни 

предложения. 

30.07.2020 

 

постоянен 

 

 

  

постоянен 

 

 

 

30.10.2020 

 

 

 10.08.2020 

 

Обосновка: 

Необходимо е да се направи методиката за оценка малко по-конкретна в числово 

измерение. В момента клубовете се напасват изкуствено към някои от точките за 

оценка, за да получат максимум точки. Необходимо е да се заложат по-точни 

критерии с измерими индикатори. 

Все още като елемент за популяризиране се използват две неща – поставяне на 

информационна табела и някаква публикация (в местна преса или социална медия). 

Необходимо е да се наблегне и на други канали и инструменти, както и да се говори 

не само за проекта, но и за мисията на Ротари и приноса на Фондацията и как Ротари 

клубовете могат да бъдат в помощ на своите общности. Това ще стимулира хората от 

общността сами да търсят клуба и споделят своите проблеми и нужди. 

Необходимо е да се подготви съвместно с Комитета по ПР насоки за публичност и 

информираност на проектите, вкл. темплейти. 
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Подкомитет Дейности/Задачи срок 

Глобални 

грантове 

1. Активна комуникация с клубовете за определяне 

на текущото състояние – кой какви идеи има (ако 

има), на какъв етап е проектното предложение, 

допустимост на проекта и т.н. и мотивиране на 

клубовете за по-голяма активност и за подготовка 

на смислени и устойчиви проекти – чрез 

Дистриктните събития, директна комуникация, 

други форми. 

2. Оказване на експертна подкрепа на клубовете за 

подготовка на проектите. 

3. Стимулиране на клубовете да се кооперират с 

други НПО за подготовка на съвместни проекти. 

4. Увеличаване на популярността на Фондация 

Ротари чрез по-мащабни кампании за 

популяризиране на проектите. 

5. !!! Разработване на ясни правила за отпускане на 

средства от Дистрикта за подкрепа на глобален 

грант. 

6. Проучване на съществуващи проекти за VTT и 

изготвяне на е-бюлетин с добри практики на 

български език, който да се разпространи до 

клубовете, вкл. разяснителна кампания за 

потенциала на проекти за VTT. 

30.09.2020 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

постоянен 

 

постоянен 

 

 

30.09.2020 

 

 

30.09.2020 

 

 

Обосновка: 

Клубовете все още се затрудняват в определянето на правилния, смислен проект, 

който да има наистина реални ползи за общността, за която ще бъде предназначен. В 

по-голямата си част отново общностните групи не са включени в обсъждането на 

техните проблеми и в процеса на изготвяне на проектното предложение. 

Клубовете изпитват затруднения в две посоки: намиране на партньори и защита на 

необходимостта и нуждата от проекта. Може да се направи бюлетин с „често 

допускани грешки“ и „какво е необходимо, за да изготвим анализа на нуждите на 

общността правилно“. 

Необходимо е да се работи с клубовете в посока как да генерират своите идеи за 

проекти с подкрепата на местните общности. Могат да се организират по-общи срещи 

с представители на клубовете по зони, където да се поставят точни акценти и насоки 

и да се споделят добри практики за работа с общностите и генериране на идеи. 

Популяризирането на приноса на ФР и Ротари не е достатъчно и адекватно. Тук трябва 

да се включи и Комитета за публичен имидж. 
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Подкомитет Дейности/Задачи срок 

Администриране 

и контрол на 

грантовете 

1. Подготовка и публикуване на материал "Често 

задавани въпроси във връзка с 

администрирането и отчетността на грантовете". 

30.09.2020 

Обосновка: 

Необходимо е да се направи инструкция стъпка по стъпка с необходимите 

придружаващи документи и информация за отчитане и на български език. 

Към често задавани въпроси ще се включи и секция „ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ“ – 

така клубовете ще се ориентират за какво да внимават при подготовката на отчетите.  

Полио + 1. Реализиране на кампания за набиране на 

дарения за Полио от обществото чрез: 

дарителски кутии, виртуален ПОС за набиране на 

дарения към ФР за Полио, който да се сложи на 

дистриктния сайт и в социалните мрежи за 

набиране на дарения; 

2. Отличаване на най-голям дарител към ФР във 

фонд Полио за 2020-2021 г. който да бъде 

награден на конференцията през 2021 г. 

в месеца за 

Полио 

2020 

 

 

 

юни 2021 

Обосновка: 

Много малко хора в България знаят за приноса на Ротари в борбата с изкореняване на 

полиомиелита, защото в страната няма този проблем от много години, но пък през  

последните години се налага модерна тенденция да не се ваксинират бебетата. 

Може би е хубаво съвместо с това да се обърнем и към други нелечими болести и да 

се направи паралел с Полио и това, че Ротари активно подкрепя проекти насочени към 

превенция и намаляване на последиците от заразни, нелечими и тежки заболявания, 

вкл. тяхното лечение за подобряване на здравния статус на населението. 

Тук е необходимо да се включат активно още комитети и клубовете. 

Набиране на 

средства 

1. Представяне на успешни практики за набиране 

на средства в рамките на семинара за ФР – гост 

лектор или представител на организация с опит в 

тази сфера. 

2. Да се използват възможностите на новите 

инструменти и канали (нпример YouTube Studio и 

други) за набиране на средства (ниво Дистрикт). 

3. Да се мотивират клубовете за дарения към 

Фодацията още в началото на годината; 

Семинар за 

ФР 

 

 

постоянен 

 

 

постоянен 

 



 
 

 

 
ДИСТРИКТЕН КОМИТЕТ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ, 2020-21 7|с т р а н и ц а  

Подкомитет Дейности/Задачи срок 

4. Намаляване броя на клубовете, които нямат 

никакви дарения. 

постоянен 

Обосновка: 

Това може би е най-слабото място на клубовете – липса информираност за това как се 

прави кампания за набиране на средства за кауза; липса на знания и умения за 

подготовка и провеждане на такава кампания (набират се средства повечето от 

Ротарианци). 

От друга страна има достатъчно много НПО, с които можем да си партнираме за 

различни каузи и да правим съвместни камании – това ще ни помогне да подобрим 

уменията си за провеждане на такива кампании и ще повиши информираността за 

Ротари в България и имиджа ни. Разбира се тук трябва да бъдем много предпазливи в 

партньорствата. А, ако ние като Дистрикт ще организираме такава кампания, то това 

наистина трябва да е обвързано с някаква обществено значима кауза. 

Хубаво е да се помисли за учередяване на стипендия от името на Дистрикта на млад 

човек, който работи активно като доброволец по различни проекти или каузи – това 

трябва да бъде НЕРотарианец. 

Координатор 

Обществото на 

Пол Харис 

1. Осигуряване на повече информация сред 

клубовете и на сайта за това какво е Обществото 

на Пол Харис и ползите от това да си член. 

постоянен 

Ротари 

стипендии за 

Мир 

1. Подготовка на информационни материали, вкл. 

процедурата и тяхното разпространение сред 

клубовете; 

2. Подготовка и изпращане на документите на 

минимум 1 (един) стипендиант на Ротари Център 

за мир. 

30.11.2020 

 

м.02-

м.06.2021 

Други задачи на ниво Комитет: 

1. Подготовка и качване на сайта на информация – кратко представяне за дейността 

на всеки подкомитет (в момента само четири подкомитета са представени). 

Уточнение – поради невъзможността данните да се прехвърлят автоматично 

за всяка следваща година, трябва отново да ги въведем; 

2. Разработване и популяризиране на сайт специално за Фондация Ротари и 

подкрепата на Фондацията в България; 

3. Продължаване на инициативата за подготовка за инициране на национален 

проект – кауза за обединяване на клубовете от страната и популяризиране на 

дейността на Ротари-Дистрикт 2482; 
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4. Подобряване на процеса на представяне на информация за ФР, както персонално 

на Клубовете, така и по време на Дистриктни събития; 

5. По-интересно и съдържателно провеждане на Дистриктния семинар на ФР и 

Семинара за управление на грантове; 

6. Процедура за събиране на снимков материал от работата на клубовете по 

проектите – дистриктни, глобални и клубни. 

7. Продължаване на активната работа в посока популяризиране и реализиране на 

стипендиантските програми на ФР; 

8. Разработване на насоки за провеждане на задължителните обучителни семинари 

в дистрикта", в частите Семинар за жизнен клуб („три в едно“) и Грант 

мениджмънт семинар на "Наръчника с насоки”. 

9. Поддържане на структурата с пълна и актуална информация - всички документи 

свързани с дейността на Комитета на GoogleDrive на мейла на Комитета 

(trf.district2482.gmail.com) 

 

 

ПОЖЕЛАВАМЕ СИ ЗДРАВА, МИРНА, УСПЕШНА, 

ПОЛЗОТВОРНА И УСМИХНАТА РОТАРИАНСКА ГОДИНА С 

МНОГО НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ. 


