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Членството ни в  Ротари трябва да бъде    

ясен, личен, осъзнат, мотивиран и доброволен 
избор                            

на всеки един от нас                

за безкористна служба в полза на обществото. 
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ПРАВИЛАТА ... 

• Ротарианците са членове на своите клубове.

• Ротари клубовете са членове на РИ.

• Всички активни членове на клуба трябва да са ангажирани съобразно своята
квалификация и да имат месторабота или местожителство на територията или в
околностите на клуба.

/Процедурен наръчник 2010 г., Кодекс на ротарианските практики /

ФУНКЦИОНИРАЩ КЛУБ  СПОРЕД  РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

• Да е издължил вноските на всички членове към РИ

• Да провежда редовни клубни сбирки

• Да осигури абонамент на всички свои членове за списание – The Rotarian или
регионално.

В ДИСТРИКТА

• Всеки ротарианец да заплаща членския си внос към Дистрикта, гласуван на ОС

• Всеки ротарианец да присъства на поне 50% от проведените клубни сбирки и на 60%
от времетраенето на всяка сбирка.

• Всеки ротарианец да участва в мероприятията, провеждани от клуба.
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ФАКТИТЕ...

ЧЛЕНСТВО  В РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ : 

/към 1 юли 2011 г./

• 34 069 Ротари клуба в 214 страни

• 531 дистрикта, разпределени в 34 Зони

• 1 215 873 членове

ЗОНА 20  / А,В /

/към 1 юли 2011 г./

• 1 628 Ротари клуба

• 21 дистрикта

• 40 325 членове
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ФАКТИТЕ ...

Членството в Д-2482 за последните 5 години по данни на РИ :

2007 2008 2009 2010 2011
Клубове 74 80 82 86 85

Нови 

Клубове -14
6

Балчик,Гълъбово,

Пазарджик-Бесапара,

Пловдив-Филипопол, София-

Сити,

Варна-Евксиноград

2
Карнобат, Гоце 

Делчев

4
Айтос,Ботевград,

Ихтиман, Мездра

1
Любимец

1
Елена

Клубове с пр.

членство - 2
2

Перник

Царево

Членове 2104 2278 2446 2360 2268
Баланс + 174 + 168 - 86 - 92
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ФАКТИТЕ ...

Баланс на членството по клубове в Д-2482 за последните 5 години по данни на РИ :

Баланс Бр. клубове % Забележка

/+/ 

положителен

30 35 Видин, Дупница,

Велико Търново, Сливен

/над 10 членове /

/-/

отрицателен

49 58 Варна,Стара Загора, Гълъбово,

Пловдив-Пълдин, Кюстендил

/ над 6 членове /

Без движение 6 7 Айтос, Сандански, Силистра,

Велинград, Ямбол, Елена - нов 

клуб

85 100
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ФАКТИТЕ ...

Брой на членовете в клубовете на Д-2482 по данни на  РИ :

Бр.членове Бр. клубове % Забележка 

До 20 17 20 Момчилград – 12

Кюстендил – 12

Гълъбово – 14

21-30 45 53

31-40 19 22

Над 40 4 5 София-Витоша – 49

Варна – 46

Бургас – 45

Пловдив – 43

85 100
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ФАКТИТЕ ...

Членство в Ротари съобразно пола към 1 юли 2011 год. по данни на РИ :

РИ Зона 20 /А, В/ Д-2482

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

1 009 847 206 026 31 934 8391 1936 332

83 % 17 % 79,2 % 20,8% 85,3% 14,7%

1 215 873 40 325 2268
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КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА НАРАСТВАНЕ :

• Запазване на членовете на клуба /поне 80 %/

• Привличане на нови членове

• Създаване на нови Ротари клубове

Доведи един, запази един - нов лозунг за членство, приет от Съвета на директорите на
РИ на срещата си през юни’2009

В новия лозунг за членство се подчертава необходимостта ротарианците да се
съсредоточат върху набирането и задържането в усилията им за растеж на членство.

Развитието на членството е отговорност на всеки ротарианец.
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ЧЛЕНЪТ СПОНСОР – ПРИЕМАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ

• Съветът на Директорите на РИ на срещата си през януари 2009 прие нова програма за

признание за член-спонсора при приемане и запазване на членове, която влезе в сила 1
юли 2009

Категории на отличие: 

• Златна игла и сертификат:

За ротарианците, довели 25 членове в който и да е Ротари клуб, двадесет от които са
активни членове и след шест години.

• Сребърна игла и сертификат:

За ротарианците довели 10 членове в който и да е Ротари клуб, осем от които са

активни и след четири години

• Бронзова игла и сертификат:

За ротарианците, довели петима членове в който и да е Ротари клуб, четири от които са
активни и след две години.



ROTARY INTERNATIONAL

ДИСТРИКТ 2482 БЪЛГАРИЯ

Димитър Димитров  - АДГ Зона 8
Опознай себе си,

прегърни човечеството

• Значка на Президента на РИ за спонсор на нов
ротарианец.

• Това е значката , която всеки член на вашия клуб
може да получи, когато стане спонсор на нов член.

• За това е нужно всеки президент на клуб да си
набави този вид значка чрез лицензирания Ротари
производител за Дистрикта.

• Ротарианците желаят и заслужават това отличие,
което е признание за техните усилия за развитие на
членството.

ЧЛЕНЪТ СПОНСОР – ПРИЕМАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ :
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СТРАТЕГИЯ ЗА НОВИ ЧЛЕНОВЕ
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ДДДДДДЧЛЕНОВЕТЕ НАПУСКАТ, ЗАЩОТО ....

През първите две години :
- не са достатъчно информирани за Ротари
- чувстват се безучастни в дейностите на клуба 

Между втората и петата година :
- очакванията им за колегиалност не са се оправдали
- чувстват се безучастни в дейностите и програмите на клуба

Между петата и десетата години :
- очакванията им за колегиалност още не са се осъществили
- не са свързани с ръководството на клуба

След повече от десет години : 
- не ги интересуват настоящите програми на клуба
- здравни проблеми и семейни задължения
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Имат финансови затруднения :

Част от клубовете поддържат високи стойности на встъпителни и годишни вноски, скъпи

места за провеждане на сбирките, както и много средства за храна.

Няколко препоръки :

- Промяна на мястото на срещата с оглед намаляване разходите за храна /премахване

на храната/

- Промяна на времето на сбирката с оглед изключване необходимостта от заплащане

на храна.

- Помислете за отказ от такси на определен член за няколко месеца в замяна на участие

в проект.

- Дайте на членовете възможност да останат активни в клуба извън сбирката.

- Постоянно наблюдение за всякакви признаци за финансови затруднения сред

членовете на клуба

- Установете членове,които имат желание, но могат да напуснат по финансови причини

и стигнете до тях по-рано /варианти за покриване на годишните им вноски/

ЧЛЕНОВЕТЕ НАПУСКАТ, ЗАЩОТО ... 
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И по много други причини, които следва да се проучват и отстраняват:

- Времето на сбирките не съвпада с техните работни програми и местоживеене

- Мястото на сбирките не е подходящо по различни причини

- Денят на сбирката е ангажиран с професионална заетост

- Професията налага ангажимент по време на сбирката

- Междуличностен конфликт – личен или професионален

- Политически възгледи, парламентарни и местни избори

- Членство в други обществени организации

- Незаинтересованост, скучни сбирки

- Пренебрегване на традициите и церемониите в Ротари и принизяване на

организацията на срещите и мероприятията

ЧЛЕНОВЕТЕ НАПУСКАТ, ЗАЩОТО .......
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РОТАРИАНЕЦЪТ  :

- Присъства, но не заплаща задълженията си

* търсене на причините

* вариант за разсрочване или поемане от друг,спонсор

* компенсиране с пряко участие в проект 

- Не присъства, но заплаща задълженията си

* търсене на причините 

* ангажиране в управление или проект

* компенсиране на отсъствията    

- Не присъства и не заплаща задълженията си

* прилагане на Стандартната конституция на Ротари клуб 

ТЕМА ЗА ДИСКУСИЯ ...
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Четири нови пилотни програми с време на действие 2011-2014 година:

- сателитен клуб – РК да провежда няколко срещи през една и съща 
седмица, като всяка се състои на различно място, в различен ден/час;

- корпоративно членство –корпорация или компания на територията на 
клуба да стане член чрез процеса на одобрение, установен от клуба и определи 
броя на представителите;

- асоциирано членство – дадено лице да се асоциира и запознае с РК, за да 
стане активен член в рамките на определен период от време;

- иновативен и гъвкав РК – клуба сам да определя функциите си, за да 
отговори по-добре на потребностите на своите членове. Клубът е упълномощен 
да прави промени в Устава си във всяка област, освен в изискванията относно 

членския внос към РИ.

С писмо на РИ от май 2011 година РК Пловдив-Филипопол единствен от Д-2482

България е одобрен заедно с още 200 клуба от цял свят за участие в пилотната
програма на РИ „Иновации и гъвкавост”.

РИ – ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ЧЛЕНСТВОТО 
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БЛАГОДАРЯ 

ЗА ВНИМАНИЕТО!


