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По целия свят всеки иска мир и взаимно разбирателство. 

Но в нашия свят от време на време се сблъскваме с

неразбирателство, сблъсъци и безпорядък. 

Това означава, че нашите искания и желания не са

достатъчни за възтържествуване на мира и световното

разбирателство. 

Всеки трябва да направи много. Една от целите на

финдацията ни е да установим мир и световно

разбиратеслтво в света.



РОТАРИ И МИРЪТ

Ротари е обвързан със сътворяването на мир

и международно разбирателство чрез своята
мрежа от 1.2 милиона доброволци в повече от

200 страни и географски области.



Фондация Ротари има много различни

образователни и хуманитарни програми за

постигане на мир и световно разбирателство.
Но една от тези програми е по-различна от

другите. Тя е насочена директно към мира. 
Нарича се Ротари Центрове за Мир.

Както може би знаете, в Ротари Центровете
нашата Фондация осъществява международно

обучение за мир и решаване на конфликти



Ротарианците са мечтали дълго за създаване на
спонсорирана от Ротари академия за насърчаване

на световното разбирателство и мира. 



В нашите Ротари Центрове има два вида

обучение:

- Магистърска програма

- Краткосрочна програма с получаване на

сертификат



През 1999 г. Попечителите одобриха план за

партньорство с универститети с цел

изграждане на Ротари Центрове за

Международно Обучение за мир и решаване на

конфликти. Това е магистърската програма.



През 2006 г. бе стартирана краткосрочна
пилотна програма за изучаване на мира, която

е алтернатива на програмата Ротари

Центрове за Международно Обучение.



Втората програма за изучаване на мира следва

да привлече професионалисти от средно и
висше ниво, които могат да напуснат

работното си място за няколко месеца.



Програмата на Ротари за изучаване на мира и
конфликтите е в подкрепа на мисията на

Фондация Ротари за подпомагане на световното

разбирателство и мир.  Помогнете ни да я

направим такава, че да може да насърчава мира в

света.  

…да дадем възможност на ротарианците

да развият световното разбирателство, 
добронамереност и мир чрез подобряване

на здравето, подкрепа на образованието и

намаляване на мизерията.



Подбор на участници

Комисията за Ротари Центровете преглежда и
обсъжда всички кандидатури за програмата
Ротари Световен Мир, които са изпратени за
участие в международния конкурс. 

Комисията се назначава от Председателя на
Фондация Ротари и включва по-стари ротарианци
и представители на всички университети -
партньори на Ротари Центровете. 



Подбор на участници

• Балансирано представителство от регионите, 
страните и културите в света

• Балансирано географско представителство от

участници за всеки университет



Преглед на Магистърската

Програма

Ротари Центровете за Международно Обучение за

мир и решаване на конфликти предлагат на

участниците, посветили се на мира и решаване на
конфликти възможност да получат магистърска

степен по международни отношения, мир, 
решаване на конфликти и свързаните с тях

области в един от седемте университета –
партньори на Ротари Центровете.



Чрез сътрудничество между Фондация Ротари

и тези университети, годишно се дават до 60 
стипендии по програмата Ротари Световен

Мир. Стипендиантите се избират имежду

лидери, които насърчават националното и

международно сътрудничество, мира и

успешното решаване на конфликти чрез
начина си на живот, кариерата си и чрез

различни видове служба.   



Понастоящем възпитаниците на Ротари

Центровете работят с международни
организации като Световната Банка, 

Международната Организация по Заетост, 
Организацията на Американските Щати и ООН, 

както и с националните правителства, 
двустранни и интернационални НПО, както и с

консулатантски фирми.    



• Партнира с 6 университета по света

• Ежегодно се изпращат запитвания към

Дистриктите да изпращат по една кандидатура

до Фондация Ротари

• Дистрикти с дарения от $25,000 и повече се

обявяват за Миротворчески Дистрикт

• Финансира се от Дистрикт Фондовете, 
Световния Фонд и големи поверителни дарения



• 60 участника за 2007-09

• Около 30% от дистриктите са изпратили

кандидатури

• Във всеки калс са представени около 30 страни

• Кандидатите трябва да имат минимум 3 
години опит в съответната сфера



• Да владеят добре 2 езика

• Критерии на кандидата: да се интересува и да се

посвети на мира и световното разбирателство

• Лидерски умения и потенциал за ефективен

лидер в избраната професия

• Образование и наличие на академична степен. 

Кандидатите трябва да

отговарят на следните критерии



Сравнение между стипендиантите по
програми Ротари Световен Мир и

Посланически стипендии на Фондацията

• Трябва да имат бакалавърска

степен или еквивалент преди

започване на обучението.

• Да имат значителен и

съответстващ опит в сферите

на решаване на конфликти, 

медиация, дипломация, 

международни отношения и др. 

подобни.

• Да се ангажират за кариера, 

посветена на мира и решаване

на конфликти след края на

обучението. 

• Включват учащи се в средни и

висши учедни заведения.

• Участниците може да имат или

да нямат значителен

професионален опит.

• Да се насочат към обучение или

кариера в която и да е

академична или професионална

сфера. 

Стипендианти Ротари

Световен Мир

Посланически

стипендии на

Фондация Ротари



Преглед на Краткосрочната

програма

Програмата на Ротари за Мир и Изучаване на
Конфликти предлага краткосрочна

възможност за професионално развитие за

професионалисти със средно голям опит в

области, свързани с решаване на конфликти и

миротворство.



До 30 участника от целия свят участват в
интензивен тримесечн курс в Университета

Чулалонгкорн в Бангкок. Най-старият
университет в Тайланд, в сърцето на

Централен Бангкок.Този университет е основан
през 1917 г. от краля на Тайланд Н.В. Крал

Ваджиравоа. 



Кандидатите трябва да отговарят на

следните критерии

* Да са заети на пълно работно време на средно

до високо управленско ниво в сферата на

преодоляване на конфликти, миротворство

или друга подобна дейност

* Да имат най-малко 5 годишен професионален
опит

* Да владеят отлично английски

* Да имат бакалавърска степен или еквивалент



Програмата се финансира чрез:

- Спонсорство от работодателите на участниците

- Дистрикт Фондове – Световен Фонд, големи дарения

- Програмата набира стипендии чрез партньорство с

организации, работещи за мира. 

Програмата е следната

1- юли – септември – срок за подаване на кандидатури 1 

декември

2- януари – април – срок за подаване на документи 1 юли.



ПРОФИЛ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КРАТКОСРОЧНО
ОБУЧЕНИЕ

• Държавен служител

• Професионалист с медицинско образование

• Служител в агенция за хуманитарна помощ

• Социален работник

• Професионален военен

• Преподавател



Контакти & Комуникации
Добрата комуникация е съществена за успешната работа

като стипендиант на програмата Ротари Световен Мир. 

Има няколко групи от хора, с които ще общувате по време

на вашето обучение:

• Местни ротарианци – Ротарианци от вашия спонсор-

клуб и дистрикт, а също така и ротарианци от клуба и

дистрикта - домакини в страната, в която се обучавате

(за подробности вижте Наръчника)

• Служители на Фондация Ротари

• Регионалния Координатор на Ротари Центъра - домакин

• Преподавателите и администрацията на университета



БлагодаряБлагодаря заза

вниманиетовниманието


