СЕМИНАР НА ФОНДАЦИЯ „РОТАРИ”
ПЛЕВЕН, 22 СЕПТЕМВРИ 2007 ГОДИНА

ПРОГРАМА
Място:

град Плевен, хотел „Кайлъка”, Конферентна зала

Време:

22 септември 2007 г., 13.00-17.00 часа

Участници:

президенти и секретари на клубове, членове на Комитета на Фондация „Ротари”,
членове на подкомисиите на Фондация „Ротари” в дистрикта, АДГ и други заинтересовани ротарианци.

Цел:

Целта на този семинар е да образова ротарианците относно програмите на Фондация „Ротари” и да създаде у тях мотивацията да станат дейни участници и поддръжници на Фондацията. Семинарът се провежда от Дистрикт комитета на ФР в
България. На този семинар се предоставя възможност да се дискутират основните
програми и насоки на Фондацията, осведомяват се ротарианците за промените в
програмите на Фондацията и основните насоки, които се очертават за настоящата
година и в бъдеще.

Дневен ред:
11.00-13.00
13.00-13.30

Регистрация и обяд (по желание)
Откриване на пленарната сесия
Водещ: ПДГ Калчо Хинов, Председател на Комитета за ФР
Говорители: Дистрикт гуверньор Наско Начев, ПДГ Калчо Хинов, Председател
на Комитета за ФР; Дистрикт гуверньор елект Любен Атанасов.

13.30

Встъпителни речи по основните теми на семинара, с които участниците да се информират и мотивират за дискусията.

13.30-13.40

Фондация „Ротари” – Израз на ротарианската философия,
лектор: Калчо Хинов, Председател на Дистрикт комитета за ФР
(за предварителна информация по тази тема, виж „Ръководство за Дистрикт комитета за Фондация „Ротари”” – www.rotary.bg/библиотека/справочна информация)

13.40-13.50

Ролята на председателя на клубната комисия за ФР,
лектор: Румен Михайлов, Преподавател, РК София-Витоша

13.50-14.00

Мачинг грантове и опростени грантове – инструмент за осъществяване дейностите на клубовете
лектор: Димитър Димитров, Председател на Подкомитета за годишните и постоянни Ротари фондовете (за предварителна информация по тази тема, виж „Ръководство за Дистрикт комитета за Фондация „Ротари” – www.rotary.bg/библиотека/справочна информация)

14.00-14.20

Кафе пауза

14.30-16.00

Дискусия около кръглата маса.
Допълнителни теми за дискусия на работните групи на кръглата маса:
• „Всеки ротарианец, всяка година”
• Правилно разбиране на системата Share
• Популяризиране на образователните програми
• Къде да намерим и предложим подходящия проект
• Подкрепа от зоната и от РИ
• Приемане и четене на клубните отчети за Фондацията

Модератори:
Тема1: Фондация „Ротари” – израз на ротарианската философия,
ПДГ Калчо Хинов, Председател на Дистрикт комитета за ФР
Тема 2: Ролята на председателя на клубната комисия за ФР –
Тошка Янева, Президент на РК София-Витоша
Светла Атанасова, Председател на Комисията за Младежки обмен
Тема 3: Мачинг грантове и опростени грантове – инструмент за осъществяване дейностите на клубовете,
Динчо Генев, ПП, Председател на Подкомитета “Полио Плюс”;
Христин Клявков, Председател на Комисията за Групов образователен обмен;
Борис Корновски, ПАДГ, Председател на Комитета “Антидрога”.

16.00-17.00

Заключителна пленарна сесия
Модераторите обобщават резултатите от обучението и дискусиите, организирани по време на семинара. Те акцентират върху важни моменти, които ще са
обект на разглеждане през цялата ротарианска година (времетраене на отделните изказвания - по 10 мин.).
Заключителни изказвания на:
– ДГ Наско Начев
– ПДГ Калчо Хинов
– ДГЕ Любен Атанасов

17.00

Закриване на семинара (подробности – в www.rotary.bg/Календар).

За резервации в хотела:
Габриела Павлова – мениджър:
тел. 064/801 473; GSM: 088 976 97 85
Заявки за участие в семинара:
Красимир Николов – организатор; РК Плевен-Центрум:
GSM: 088 778 74 06
Максим Бъчваров – секретар на РК Плевен-Центрум:
GSM: 088 751 59 71; e-mail: max_batch@yahoo.com

