Ротариански обмен
Основни стъпки свързани с програмата Ротариански обмен

Скъпи приатели,
 Една от интересните програми на Рорати е тази за обмен. Дейността на тази
програма започва от New Horizons Committee през 1981 г. и има за цел да насърчи
ротарианците и техните съпруги да посетят други ротариански семейства в други
части на света.
 Тази програма може да се осъществи както между отделните клубове, така и между
отделните дистрикти.
 Идеята е няколко ротариански двойки да пътуват до друга страна, която се e
включила в Ротари приятелски обмен.
 След това гостоприемството се разменя.
 Програмата предоставя на участниците възможността да видят други култури, като
отсядат в домовете на ротарианците в други страни.
 Има три вида обмени:
o програма за посетители
Индивидуални ротарианци, които могат да бъдат придружени от членове на
семейството, които прекарват няколко дни в дома на ротарианец в друга страна.
o програма на отбора
Ротариански двойки, обикновено 4-6, да посетят няколко общини в приемаща област в
продължение на един месец.
o Програма по професии
Ротарианци от различни професии се събират в дадената страна и наблюдават как
тяхната работа се прави в другите държави.
 Кой може да кандидатства? - Ротарианците и техните семейства имат право да
участват в Програмата за посетители. Участие е ограничено до ротарианците и
техните съпрузи. Задължително член на ротарианско семейство трябва да участва
в обмена.
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 Намиране на участници:
o Чрез бюлетин на Ротари
o Посещения на клуба
o Чрез дистриктни мероприятия
o Чрез презентация разясняваща основните изисквания към кандидатите и
техните задължения
 Основни стъпки при кандидатстване в програмата:
o Свързване с президента на клуба и изразяване на желание за участие в
програмата
o Попълване на формуляр от кандидата адресиран до президента с
описани възможностите на кандидата
o Президента на клуба се свързва с Дистрикт говерньора и подава заявките
на кандидатите по емейл
o Дистрикт говерньорът заедно с Председателя на комисията за
Ротариански обмен избират подходящите кандидати
o Следващата стъпка е осъществяване на контакт с Председателите на
комисията за Ротариански обмен от другите държави (ще излезе
бюлетин с държавите и дистриктите, които искат да участват в
програмата)
o Размяна на контакти между двете страни изявили желание да участват в
програмата
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