
 

Честит рожден ден, Ротари! 

Честит рожден ден, Приятели! 

Сто и петнадесет години Безкористна служба! 

Сто и петнадесет години Приятелство, което силно желае и създава Мир по 

целия Свят! 

На 23 февруари, ние Ротарианците, като хора на действието не само 

отбелязваме рождения ден на нашата организация. Ние всички празнуваме 

началото на една идея, превърнала се в начин на мислене и действие. Идея, 

дала началото на много начинания за спасение на човешки съдби и човешки 

живот, дала възможност на много хора по света да сбъдват мечтите си! 

Част от тази идея е нашият стремеж за мир и мирно разбирателство.  Та се 

сетих за една латинска сентенция от времето, когато изучавахме този език в 

първи курс в юридическия факултет на СУ: „Beati pacifici“ (беати пачифичи) – 

„Щастливи са установяващите мир“.  

Мир в самите нас, Мир и спокойствие в динамичното ни ежедневие, Мир, чрез 

приятелството ни из целия Ротариански свят, и по този начин опазване на мира 

и разбирателството в Глобален аспект! 

Бъдете щастливи, Приятели! 

Темпът на промените в световен мащаб продължава да се ускорява. 

Необходимостта от ротарианска служба е по-голяма от всякога. Едно е да 

разбереш за проектите, съвсем друго - да ги видиш в действие и да видиш 

благодарните лица на хората, които са бенефицинти по тях. Проектите на 

Ротари променят живота към по-добро и свързват света.  

Първата зона на фокус на проектите, които се изпълняват със съфинансиране 

от нашата Фондация, е насочена към предотвратяване на конфликти и 

опазване на мира.  



Нека бъдем по-усърдни в избора и да поканим млади хора, които да се 

възползват от възможността, която дават Ротарианските стипендии за мир. 

Това са стипендии за обучение в престижни университети и възможност за 

работа, свързана с предотвратяването на конфликти и опазването на мира. 

 Да дадем възможност на младежи от нашата общност, на възраст от 15 до 25 

години да бъдат нашите пратеници за приятелство и мир по програмата 

Международен Младежки Обмен. Нека те да създадат международни 

контакти и да изпитат магията на разбирателството и взаимопомощта.  

На дистриктния ни сайт, следствие отличната служба на председателя на 

комитета за ММО - Светослав Събков, има изложени прекрасни такива 

възможности. Нека и ние поканим млади хора на същата възраст от всички 

краища на света, като организираме прием по тази програма и в нашите 

клубове, в дистрикта, в нашата страна.  

Световното разбирателство е в основата на нашата международна служба. 

Когато отбелязваме 115 годишнината  от създаването на нашата международна 

организация, да не забравим да поздравим приятелите си ротарианци от 

побратимени клубове и да им заявим готовността и желанието си за 

приятелски срещи и съвместни проекти. 

Във всяка зона на фокус и във всяка част на света проектите на Ротари 

подобряват живота и помагат на общностите да се адаптират във времето на 

бързи промени. Тъй като отбелязваме поредната страхотна година за Ротари, 

нека се съсредоточим към укрепване на връзките, които правят нашата служба 

толкова въздействаща. Ще направим живота по-добър, тъй като Ротари свързва 

света. 

Празникът е повод и да организираме специално събитие в нашия клуб, в 

нашата общност, да потърсим публичност чрез медиите. 

Скъпи приятели, февруари е и месец, когато започваме подготовка за 

следващата ротарианска година. Новата тема „Ротари отваря възможности“ 

продължава смислено посланието „Ротари свързва света“. Когато Тя ни 

фокусира върху най-важното: Свят, в който Ротари отваря възможности, хората 



да се обединяват и да предприемат действия, за да създават промени към по-

добро, в дългосрочен план – в самите нас, в нашите общности и по целия свят! 

Едва ли първопроходците в Ротари са си представяли, че някога тяхната идея 

ще плени съзнанието на повече от 1,2 млн. жени и мъже по света, и Ротари 

ще се превърне в една от най-големите неправителствени организация в света! 

Нещо повече – ще получи най-високия статут, който може да придобие 

неправителствена организация – консултант в Организацията на обединените 

нации. Именно при основаването на ООН  преди 75 години, 50 Ротарианеца от 

цял свят са дейни участници в изготвянето на хартата и устройствените 

документи. Затова, тази година ще празнуваме и този юбилей заедно! Да не 

забравяме,  че и България отбелязва своята 65-та година като член на тази 

световна организация. 

Светът се нуждае от Ротари повече от всякога. Той се нуждае от нашата 

смелост, нашия оптимизъм и нашия идеализъм. Нуждае се от гласа на 

толерантност, сътрудничество и надежда, и ние можем да ги предоставим. 

Нуждае се от примера на една организация, която е доказала, че хора от 

всички страни могат да работят успешно заедно, с радост и в приятелство. 

Скъпи приятели! 

В този празничен месец благодаря на всеки един от вас, за това, че е част от 

живота на своя клуб, за това, че заедно работим за своята общност, за 

България, за целия Свят, за това, че споделяме общи ценности и израстваме 

като хора! 

           

       

     

Ваш  в Ротари, 

Митко Минев    
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