


Председател Нина Митева РК Плевен Центрум
Квалификация и обучение на клубовете Красимир Ганчев РК Бургас
Дарения и признание Александър Ангелов РК София
Глобални грантове Константин Стоянов

Валери Караманов
РК Стара Загора

РК София-Витоша
Дистриктни грантове Виолина Костова

Тодор Демирков
РК София-Сити

РК Айтос
Енд Полио Иван Дончев

Владимир Гончев
Георги Манев

РК Карлово
РК Хасково

РК Казанлък
Администриране и контрол на грантовете Роза Ташева РК Кърджали
Общество Пол Харис Валентин Стоянов РК Стара Загора
Екипи за професионално обучение (VTT) Маргарита Богданова

Михаил Сугарев
РК Свищов
РК София-

Интернешънъл
Ротариански центрове за мир
Rotary Peace Fellowships

Снежана Дончева РК София-
Интернешънъл



През 2016-17 Фондация Ротари навършва 100 години. Това е столетие, изпълнено с работата на 
ротарианците за промяна на човешки съдби и подобряване на живота в общностите навсякъде 
по света и то определено си  струва да бъде празнувано. 

Чрез нашата фондация членовете на Ротари са подкрепили хиляди проекти за борба със 
заболявания, гарантиране на грамотност и образование, подкрепа за мира и разрешаване на 
конфликти, осигуряване на чиста вода, икономическо развитие на местните общности. Ние сме 
водещ партньор в борбата за изкореняване на полиомиелита.

Стогодишнината е прекрасен повод да споделим тези постижения със света. Нека направим 
така, че всеки ротарианец и хората във всяка от нашите общности да знаят повече за Ротари и 
Фондация Ротари.

Присъединете се към честването на това забележително събитие. Ето няколко идеи за начини 
да отбележим стогодишнината:

	Планирайте специален Ротари ден и поканете всеки във вашата общност да вземе 
участие. Това може да е концерт, състезание или рожден ден с огромна торта с формата 
на колелото на Ротари;

	Организирайте събитие за набиране на средства за подкрепа на ваш проект, който 
ще бъде финансиран от Фондация Ротари, за фонда Енд полио или за ротарианските 
центрове за мир;

	Инициирайте проект, който да бъде финансиран с глобален грант от ФР;

	Популяризирайте клубни или дистриктни проекти, реализирани с подкрепата на 
фондацията;

	Посветете клубни срещи на теми, свързани с историята и работата на Фондация Ротари. 
Поканете дистриктни лидери за ваши лектори;

	Насърчете членовете на клуба, така че да увеличите вашата подкрепа с дарение към 
Фондация Ротари;

	Публикувайте информация за вашите събития в национални и регионални медии, 
в списание Ротари на Балканите и  в дистриктния сайт, в социалните мрежи като 
използвате  #TRF100 и в Rotary Showcase

	Регистрирайте за участие в конвенцията на Ротари Интернешънъл в Атланта от 10-
14 юни 2017 и участвайте в празника, посветен на Фондация Ротари - Register for the 
convention

	Открийте още идеи за Ротари ден в http://centennial.rotary.org/.

http://centennial.rotary.org/

https://www.rotary.org/myrotary/en/secure/application/346
http://www.riconvention.org/en/atlanta/register
http://www.riconvention.org/en/atlanta/register




Бюлетин ДОБРОТВОРЦИ

Ротари клуб Проект Стойност ДДФ

РК Раднево Фотокалталистични въздухопречистватели за дет-
ските градини в град Раднево 1 611.00 USD

РК Каварна
Доставка и  инсталиране на системи за филтрира-
не и пречистване на питейна вода в училищата в 
Община Каварна и Шабла

2 375.00 USD

РК Айтос Полигон за обучение по безопасност на движе-
нието 1 538.00 USD

РК Стара Загора Подкрепа за специалните деца от Помощно учи-
лище „Любен Каравелов” 1 697.00 USD

РК Провадия Изграждане на филтриращи системи за питейна 
вода в четири училища на гр. Провадия 1 246.00 USD

РК Смолян
Оборудване на компютърна зала и изграждане на 
безжична компютърна мрежа  на територията на 
ППМГ „Васил Левски“

1 470.00 USD

Всички презентации от семинара за Фондация Ротари, можете да разгледате на:
http://www.rotary-bulgaria.org/инфо/536/2016-Севлиево

Благодарим на всички клубове за усилията и поетите ангажименти и УСПЕХ в 
изпълнението на одобрените за финансиране.



 
 

 
 
 

 

	

	

	  

	  

 

 

 
 

mailto:miteva.nina@yahoo.com
mailto:miteva.nina@yahoo.com


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
CADRE -   Комитет за Фондация Ротари, Дистрикт 2482 България

Име, Фамилия

Ротари клуб

Заемани 
позиции в клуба 
и дистриктния 
екип:

Телефон

Електронна поща

Професия

Професионална квалификация (включително защитени степени, сертификати, лицензи и отличия)  
по професионални области, място и година на придобиване

Вашите професионални умения: Групата поддържа експерти в осем сектора.
Моля, отбележете сектора/секторите в които имате квалификация да бъдете консултант или 
обучител:

1 Мир, предпазване/разрешаване 
на конфликти

2 Превенция и лечение на 
заболявания

3 Вода и обществена хигиена

4 Майчино и детско здраве

5 Основно образование и 
грамотност

6 Икономическо и обществено 
развитие

7 Финансов одит

8 Управление на проекти

Какви чужди езици владеете, степен на владеене:

Дата:          Подпис: 

Моля, отбележете детайли за  вашия професионален опит и постижения, за вашето образование 
и придобита квалификация във вашата автобиография.



 
 
 

 
 
 
 


