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Богатството не е приятел. Приятелят е богатство!



Модератор: Маргарита Богданова

Да се запознаем!



ПАЗИМ ТРАДИЦИИТЕ И 
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ПИШЕМ 

ИСТОРИЯТА НА РОТАРИ

ПДГ Нина Митева, РК Плевен-Центрум



Светът на Ротари

1905                                                                                  2022

Територия : 212 страни

Население : 1 401 216

Големина : 48 488 клуба
(данни към 19.10.2022)

Чикаго
1 клуб
4 члена



Светът на Ротари  - Фондация Ротари

105 Години правим добро по света



“ЗАЕДНО виждаме свят, в 
който ХОРАТА се обединяват и 
ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ,
ЗА да създадат ПРОМЯНА в 
дългосрочен план – по целия 
свят, в нашите общности и в 
самите нас”

Нашите ценности



• Това ли е ИСТИНАТА?

• СПРАВЕДЛИВО ли е спрямо всички, 
които засяга?

• Ще създаде ли това ДОБРОНАМЕРЕНОСТ 
и ПО-ДОБРИ ПРИЯТЕЛСТВА?

• Ще бъде ли от ПОЛЗА за всички, които 
засяга?

Четиристранният ротариански тест



Според Конституцията на Ротари Интернешънъл:

• Член 4: Членство

• Секция 1 — Конституиране. Членове на РИ са клубовете и Ротаракт клубовете

• Секция 2— Състав на клубовете. (a) Всеки клуб е съставен от възрастни, които: 1. 

демонстрират добър характер, почтеност и лидерство; 2. притежават добра 

репутация в своя бизнес, професия, занятие и/или общност; и 3. имат 

желание да служат в полза на своята общност и/или по света. 

Кои сме ние, Ротарианците?



Кои сме ние, Ротарианците?



Ротарианците са 
хората, които носят 
небето върху  плещите 
си и когато тези хора 
вървят изправени, те 
вдигат и небосвода, 
предоставяйки 
свобода на другите.

Нистор Хаинов,
РК Панагюрище

Кои сме ние, Ротарианците?



Служим на нашите общности



Нашето приятелство ни обогатява 



РОТАРИ – ОБНОВЛЕНИЕ И ПРОМЯНА

Засилване на нашето 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Премахване на 
полиомиелита и 
надграждане на създадения 
опит и ресурси 
Фокусиране на нашите 
програми и предложения 
Подобряване на 
способността ни да 
постигаме устойчива 
промяна с конкретни 
измерения

Разширяване на нашия 
ОБХВАТ
Постигане на ръст и 
многообразие в 
членството
Създаване на нови канали 
за членство и въздействие
Увеличаване на 
откритостта и 
привлекателността на 
Ротари
Постигане на обществена 
осведоменост и признание 
за нашето въздействие и 
нашия бранд

Увеличаване способността 
за АДАПТИРАНЕ
Изграждане на култура на 
търсене, иновативност и 
способност за поемане на 
рискове
Постигане на по-ефективно 
управление, структура и 
процеси
Оптимизиране на правила и 
процедури за насърчаване на 
различните перспективи при 
вземане на решения

Повишаване на нашата 
АНГАЖИРАНОСТ
Подкрепа на клубовете за 
увеличаване на тяхната 
способност за ангажираност 
на членовете
Налагане на подход, центриран 
около дейност и събития, които 
имат стойност за членовете ни
Предлагане на нови 
възможности за лични и 
професионални контакти
Развитие на лидерските 
умения

ЗАЕДНО ние виждаме свят, където хората се ОБЕДИНЯВАТ и ПРЕДПРИЕМАТ ДЕЙСТВИЯ за 
създаване на ТРАЙНА ПРОМЯНА - по целия свят, в нашите общности и в самите нас.



Ротари България – приятелство, приемственост, ЗАЕДНО

• ЖИЗНЕНИ КЛУБОВЕ, посветени 
на непреходните ротариански 
ценности за служба

• ИНОВАТИВНИ ЛИДЕРИ на 
всички нива, стимулиращи клубовете 
в реализирането на техните цели, 
проекти и инициативи

• КРЕАТИВНИ ХОРА НА 
ДЕЙСТВИЕТО, които работят 
ЗАЕДНО за вдъхновяващи каузи и 
популяризирането им в общността

• Професионалисти, които съвместно с 
ротарианци от цял свят 
ИЗГРАЖДАТ МРЕЖИ и обменят 
идеи за решаване на значими 
световни проблеми.



Благодаря за вниманието



Споделяме общи ЦЕЛИ, ВИЗИЯ и ПРИЯТЕЛСТВО



…………………………………

Споделяме общи Цели, Визия и ПРИЯТЕЛСТВО



ДА ПРЕЗАРЕДИМ БАТЕРИИТЕ



Къде членуваме?

Модератор: Нина Митева



НАШИЯТ ДИСТРИКТ 2482 –
РОТАРИ БЪЛГАРИЯ

Ротарианци и Ротарактори споделят



ПДГ Димитър Димитров, РК Пловдив Филипопол

2001 г.
Резиденция Бояна
Президент РИ Ричард

1915 – Събо Николов; 1998 – ПРК Панагюрище

2005 г.
Президент РК Панагюрище

2007 г.
Чартър Президент
РК Пловдив-Филипопол



ПДГ Димитър Димитров, РК Пловдив Филипопол

Клубно събитие

Зонална среща

Конгрес на РИ,
Атланта 2017



ПДГ Димитър Димитров, РК Пловдив Филипопол

ПРОФЕСИЯТА И РОТАРИ



Валентина Ангелова, президент на РК Враца



Валентина Ангелова, президент на РК Враца



РОТАРИ И РОТАРАКТ –
ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВО

Невена Иванова, Ротаракт клуб София-Интернешънъл



Rotaract – “Rotary in action”



RotaRun Bulgaria
Национална инициатива на Ротаракт клубовете

RotaRun Bulgaria е бягане със социална 
кауза!
• Дата: 13 май 2023
• Дистанция: 3 и 5 км
• Място на провеждане: местен парк
Кауза – организиране на информационна 
кампания, свързана с даряването на 
стволови клетки и осигуряване на 
психологична помощ на хора, 
диагностицирани с лимфом, левкемия, 
множествен миелом.



„Чуй ме с жест“ - или как да кажем “Благодаря” и 
“Извинявай” на жестов език



Защо си в Ротари? Защо си в Ротаракт? Защо си в Интеракт?














БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО



ДА ПРЕЗАРЕДИМ БАТЕРИИТЕ



РОТАРИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ –
ГОЛЯМОТО СЕМЕЙСТВО

Десислава Василева, РК София-Сердика, Дистриктен Секретар
ДГ Виолина Костова, РК София-сити



 Да се ангажирате с глобалната общност 
 Да направите положителна промяна

Ротари ви предлага възможност:

Възползвайте се максимално от членството си!
The image part with relationship ID rId3 was not found in the file.



Международни партньорства и нови приятели:

Сдружения по интереси
Rotary Fellowship

Приятелски обмен
Rotary Friendship Exchange

Междудържавни комитети
Rotary Inter-country Committees

Панаири на проекти
Rotary Project Fairs

The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.
The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.
The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.



Планирайте по-успешни проекти:

Ротариански Общностен Корпус
С фокус върху общността

Работа в общността
Регионални проекти

Ротариански групи за действие
Поддръжка от експерти

Международна дейност
Проекти и грантове

The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.



Ресурси за по-голямо въздействие:

 Онлайн инструменти

• Дискусионни групи

• Ротарианско Изложение на проекти

 Партньори на Ротари



Ротариански 
Общностни 
Корпуси



Ротариански общностен корпус (РОК) 
Група от хора, които не са ротарианци и 
споделят нашия ангажимент да променят 
общността и света чрез проекти за служба

11 000 корпуса 105 държави 257 Дистрикта
The image part with relationship ID rId3 was not found in the file. The image part with relationship ID rId3 was not found in the file. The image part with relationship ID rId3 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId5 was not found in the file.



Ротариански Общностни Корпуси

 Насърчаване на устойчиви решения на
нуждите на общността

 Подкрепа за членовете на общността
при решаване на нуждите на
общността

 Развитие на партньорства между
ротарианци и неротарианци в общи
усилия за укрепване на общността

Цели:
The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.



 62 % - увеличава въздействието на клуба в общността 
 53 % - повишава осведомеността за клуба в общността 
 53 % - задълбочава взаимоотношенията на клуба с членовете на 

общността 
 51 % - помага на клуба да предприеме повече проекти
 51 % - подобрява разбирането на членовете на клуба за нуждите на 

общността 
 32 % - засилва връзката на членовете на клуба в клуба 
 29 % - разнообразява участието в клуба 
 15 % - увеличава броя на членовете на клуба

Защо?

2021 Annual Survey Results

https://my.rotary.org/en/document/rotary-community-corps-survey-results


Ротариански 
Групи за
Действие



Ротарианските групи за действие 

Независими, свързани с Ротари групи, съставени 
от хора от цял свят, които са експерти в 
определена област като икономическо развитие, 
мир, превенция на зависимости, околна среда 
или вода

26 групи 34,000+ членове 150+ държави
The image part with relationship ID rId2 was not found in the file. The image part with relationship ID rId2 was not found in the file. The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

Сподели своята експертиза

The image part with relationship ID rId4 was not found in the file.



Ротариански групи за действие:

 Насърчаване на мира
 Борба с болестите
 Осигуряване на чиста вода и

канализация
 Спасяване на майки и деца
 Подкрепа за образованието
 Развитие на местните икономики
 Опазване на околната среда



Ротариански 
ГРУПИ ПО 
ИНТЕРЕСИ

The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

105+
The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

150+
The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

40,000+








Ротариански 
ПРИЯТЕЛСКИ 
ОБМЕН








ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И 
ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД НОВИТЕ 

ЧЛЕНОВЕ

Обща дискусия с Въпроси и Отговори



“The Rotary way is to light a candle. I light one, you light one, 1.2 
million Rotarians light one. Together, we light up the world.“

Gary C. K. Huang, RI President 2014-2015
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