
 

 

 

 

Здравейте приятели, 

Приемете моите поздравления за избора ви на президенти, лидерите на клубовете от Д2482 за 

предстоящата година.  

Остават по малко от две седмици до встъпването ви в длъжност, и аз съм уверен, че повечето от 

вас са съгласували с настоящите президенти кога ще се осъществи приемането и предаването, като 

вие със сигурност сте предвидили да се случи тържествено и в приятелска обстановка.  На ниво 

Дистрикт това е организирано да се състои на 07.07.2018г. в гр. Дупница, за което вие вече 

получихте покана и програма. 

Вярвам също така, че вече сте направили вашата програма,  бюджет, план и цели  за годината. С 

много от вас вече е уточнена дата на посещението на Дистрикт Гуверньора.   

За да бъде службата ви вдъхновяваща си позволявам да ви припомня целите, които си поставихме 

на проведения ПЕТС на 23.03.2018г в гр. Поморие, а именно: 

• Подкрепа за устойчиво развитие на клубовете 

- Запазване и подобряване процента на задържане 

- Подобряване процента на привличане на млади и жени 

- Повече ротарактори с двойно членство 

- Привличане на доброволци 

• Познаване на Ротари 

- Насърчаване използването на ресурсите и възможностите на rotary.org . 

- Запознаване с мисията, целите и програмите на Ротари и Фондация Ротари. 

- Разпространение до клубовете на документи, свързани с устройство, 

правила и процедури на Ротари Интернешънъл и Фондация Ротари. 

- Ангажиране в подготовката и провеждането на клубни обучения. 

• Подпомагане на клубовете за развитие на лидерството 

- Провеждане на RLI (Ротари Лидершип Институт). 

- Ежегодни награди за предприемачи, дарители, млади учени и др.  

- Участие на изявени със своята позиция и постижения личности в събитията, 

организирани от дистрикта. 



 

- Организиране на събития съвместно с други институции – БАН, 

представителство на UNESCO и др. 

• Изпращане на 1 стипендиант по програмата Ротари Център за мир. 

• Реализиране на 1 проект за професионално обучение. 

• Реализиране на кампании за набиране на дарения за Годишния фонд и за Полио. 

• Подготовка и кандидатстване с 3 Глобални гранта. 

• Увеличение на членовете на Обществото на Пол Харис. 

• Подобряване осведомеността на обществото за Ротари. Използване на 

дигиталните медии и социалните мрежи съгласно правилата на Ротари. 

• Публикуване на реализирани проекти на клубовете в местни медии и rotary.org. 

• Подпомагане клубовете в работата им с Интеракт и Ротаракт. 

• Подпомагане клубовете спонсориращи участници по програмата ММО. 

• Провеждане на 2 семинара RYLA. 

• Реализиране на ротариански приятелски обмен. 

Също така в прикачените файлове ще откриете кратка биография на Президента Бари Расин и 

минималните изисквания, които е поставил той пред Ротари клубовете, за да бъдат отличени в 

края на вдъхновяващата година с грамотата на Ротари. 

Убеден съм, че още в началото на ротарианската година ще използвате тези ресурси, за да 

запознаете приятелите от вашите клубове с  целите на Дистрикта, с възможностите да бъдете 

отличени с грамотата на Ротари, а и с това кой е Президента на Ротари за 2018-19 година. 

В прикачените линкове ще откриете видео материали, които ще са ви в помощ за вашата 

мотивираща служба.  

https://youtu.be/f1cATZxOsDQ  

https://youtu.be/tto9vIAc3s8 

https://youtu.be/-eL37ZCCPds 

 

Ваш в Ротари,  

Веселин Димитров 

 


