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Фондация “Ротари” се ръководи от :

�Съвет на попечителите – състои се от 15 опитни
ротарианци назначени от Президента на РИ с мандат 4 
години.

� Председател – избран от Попечителите с мандат 1 
година.

� Зам.председател – избран от Попечителите с мандат 1 
година.

� Генерален секретар – избран от Попечителите и
Борда на Директорите на РИ.Той е същият,който е и
Генерален секретар на РИ.Той е главният
административен и финансов ръководител на
корпорацията.



ZONE 20B

(3rd year)

Akin Gökyay
Nurus A.S. Bus.: 90 312 844 0040

Cankiri Devlet Yolu 11.km, Res.: 90 312 235 0078

Akyurt, Ankara TR-06750 Fax: 90 312 235 3032

Turkey E-mail: aking@nurus.com.tr

Districts :

2420 - Turkey

2430 - Turkey

2440 - Turkey

2450 – Egypt , Armenia , Jordan ,Lebanon , United Arab Emirates , Georgia , Cyprus , 

Bahrain , Sudan

2470- Greece

2481- Greece , Serbia , FYROM , Kosovo , Montenegro

2482 - Bulgaria



СТРУКТУРА 2010-2011 година :

1. Фондация “Ротари”
2. Регионален координатор Зона 20 В – Акин Гьокай –Анкара

(Турция)
3. ДГ Д2482 Красимир Ганчев

4. Дистрикт комитет за Фондация”Ротари”(ДКФР-DRFC)
Председател Калчо Хинов ПДГ Д2480 - РК София-Витоша

� Подкомитет за постоянните и годишни ротари фондове-
Председател –Стоил Костов РК София-Център

� Подкомитет по безвъзмездните помощи(грантове)-
Председател- Валентин Стоянов – РК Стара Загора

� Подкомитет за стипендиите – Председател- Христин Клявков –
РК София-Балкан

� Подкомитет за групов образователен обмен – Председател-
Димитър Качулков РК Бургас-Пиргос

� Подкомитет за “Полио Плюс” –Председател – Д-р Любен Атанасов
– ПДГ Д2482 РК Хасково

� Подкомитет за младежки обмен – Председател – Николай
Николов – РК Несебър



ПРОГРАМИ НА ФОНДАЦИЯ “РОТАРИ”

� Посланически стипендии

� Ротариански центрове за международни
изследвания

� Ротариански помощи за университетски
преподаватели

� Групов обмен за обучение

� Програма за хуманитарни помощи

� Полио Плюс



ПРОГРАМИ НА ФОНДАЦИЯ “РОТАРИ”

ХУМАНИТАРНИ ПОМОЩИ

Предоставя пакет от средства,които Ротари клубовете и
Дистриктите могат да ползват за изпълнение на проекти в
общността,които подобряват живота на хората по целия свят.

� Опростени помощи на Дистрикта – до 20% от ДФ

� Мачинг грантове (съфинансиране ) – до 5000 – 25 000 USD

състезателни 25 001 – 150 000 USD

� Здраве,глад , човечество (3-Н ) грантове – 100 000 – 300 000 USD
за дългосрочни самоподпомагащи се проекти за развитие на
селски райони с цел да се подобри здравето ,да се намали глада и
да се стимулира човешкото и социално развитие.



НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФОНДАЦИЯ “РОТАРИ”

�Няма ограничение за максималната сума на която
могат да възлизат средствата във ФР.

� Парични дарения-индивидуални,паметни,специални
събития за набиране на средства и др.

� Непарични дарения – предмети,недвижими имоти и
др.

� Даренията могат да се внасят в 3 фонда : 

годишен програмен фонд – система SHARE

постоянен фонд

фонд “Полио Плюс”

� Приятели на Пол Харис (Paul Harris Fellow)

PHF -1-5 сапфира,1-3 рубина, MD 1- 6 диаманта



Защо е нужна промяната ?

Въз основа на информация от ротарианците по
света,попечителите осъзнаха необходимостта от преоценка
на настоящите програми и функции на нашата Фондация и
от разкриване на потенциала и през второто столетие на
служба с начало 2017 година. Ротарианците по света
поискаха по-стратегически подход в начина на използване
на ротарианската марка,експертизата ни,лидерството ни и
отдадеността,които поставиха на масата на
обсъждане.Попечителите изслушаха тези притеснения и
формулираха визията за бъдещето на базата на обратната
информация,която имаха.      

Програмите на Фондация “Ротари” не са се променили
значително от момента,в който са създадени-стипендиите
започнаха през 1947 г.,програмите за ГОО и МГ стартираха
през 1965 г..Всички те функционират по същия начин ,по
който са започнали.Но светът се промени значително от
създаването на тези програми до сега.





Мото на Фондация “Ротари” :

“Да направим добро по света”



ПЛАН ЗА БЪДЕЩА ВИЗИЯ - ЦЕЛИ

Плана за бъдеща визия е създаден ,за да:

� Опрости програмите и процесите на Фондацията в
съответствие с мисията.

� Фокусира усилията на ротарианците да служат
там,където ще имат най-голямо влиание,като се
обръщат към приоритетните световни нужди.

� Предложи варианти на програмите,за да могат да
бъдат постигнати глобални и локални цели.

� Повиши чувството на собственост на дистриктно и
клубно ниво,като прехвърля повече решения на
Дистриктите.

�Бъде придобито по-добро разбиране за работата на
Фондация “Ротари” и да се подобри имиджа на Ротари.





“ВИЗИЯ КЪМ 2017 г.  - ВОДЕЩА ФОНДАЦИЯ”

� Премахнат полиомиелит

� “Дъжд” от искания за
стратегически партньорства с
неправителствени и други
организации

� Нобелова награда за мир, 
присъдена на Ротарианец или
на завършил обучение по
програма на Ротари

� Авторитет по критични
въпроси, напр. за водата

� Присъствие в Топ 50 на
Фондациите (класация на
Charity Navigator)

� Набрани средства в
Постоянния фонд (PF) =  $800
млн

� Нарастване на Годишните
програмни фондове (APF) ~ 
$153млн

� По-малко протоколи, по-малко
служители; ефикасност и
ефективност

� Активно участие на всички
Ротарианци, клубове и
дистрикти в набирането на
средства и в програмите.



ИЗВАДКИ ОТ МИСИЯТА - НАСОКИ,ОБЛАСТИ НА

ФОКУСИРАНЕ

Добра воля и мир

1.   Мир, предотвратяване

и разрешаване на

конфликти

Здравеопазване

2.   Превенция и лечение на

заболяванията

3.  Вода и саниране

4.  Майчино и детско здраве

Образование

5.   Основно образование и

грамотност

Облекчаване на бедността

6.   Икономическо развитие

и развитие на

общностите







ВРЕМЕВИ ГРАФИК

Комуникация и

разпространяване

на Ротарианството

Избор и обучение на

до 100 Пилотни

дистрикта

Обучение на DGEs, 

DRFCs, RRFCs –

новите грантови

схеми

Планиране и

подготовка

Отпускане на

грантове за Пилотни

дистрикти

Информация до

настоятелите за

Пилотните дистрикти

Година Година Година

Продължение на

процеса на

отпускане на

грантове за Пилотни

дистрикти

Оценка и доклад до

настоятелите

Окончателна оценка

за пилотните

дистрикти до

настоятелите

Препрограмиране на

някои програми

Продължение на

процеса на

отпускане на

грантове за Пилотни

дистрикти

Окончателна оценка

за пилотните

дистрикти

Внасяне на

уточнения в

грантовата схема

Обучение на всички

дистрикти

Начало на отпускане

на нови грантове в

цял свят

Препрограмиране на

останалите програми

Окончателно

прилагане



СТРУКТУРА НА ГРАНТОВЕТЕ
Според новия модел на структурата на грантовете

Фондацията ще предлага два вида грантове:

• Първият вид ДИСТРИКТ ГРАНТОВЕ позволява на клубовете и
дистриктите да подкрепят техните специфични области на служба и
да обърнат внимание на непосредствените нужди на общностите,в
които живеят.Тези грантове са моделирани на базата на сегашните
Дистрикт опростени грантове (DSG).

• Вторият вид ГЛОБАЛНИ ГРАНТОВЕ предлага възможности за
участие в стратегически фокусирани,устойчиви дейности ,които ще
имат по-голяма подкрепа от страна на Фондацията.

Тези грантове ще финансират по-големи проекти от определена
стратегическа област на фокусиране.

Определени са шест целеви области на фокусиране.
Възможни са два варианта:

- Участие чрез проекти съставени от клуба или Дистрикта в
целевите области и съфинансирани от Световния фонд на ФР.

- Участие в пакет от глобални грантове, разработени от Фондация
Ротари съвместно с ротарианци и стратегически партньори, с опит в
сферата на дейност, финансирани 100% от Световния Фонд и/или
определения стратегически партньор. 



ЦЕЛЕВИ ОБЛАСТИ НА ФОКУСИРАНЕ

1.  Мир и превенция/разрешаване на конфликти

2.  Превенция и лечение на заболявания

3.  Водоснабдяване и канализация/саниране

4.  Детско и майчино здравеопазване

5.  Основно образование и ограмотяване

6.  Икономическо развитие и развитие на общността



СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА

СЪТРУДНИЧЕСТВО

ФР ще сформира стратегически взаимоотношения

на сътрудничество с организации,които специализират
в някоя от стратегическите области на фокусиране.

Тези организации ще осигурят финансова
подкрепа,технически знания и/или поддържнически
усилия в проекти и дейности,които са проектирани
съвместно с Фондацията и включват ротарианско
участие.

Освен,че ще увеличат ефекта на грантовете,тези
взаимоотношения ще предложат възможности за
постигане на по-широко признаване на работата на
Ротари.



РОТАРИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ –

ФОНДАЦИЯ “РОТАРИ”

ОБЛАСТИ НА ФОКУСИРАНЕ

Глобални грантове — съвместни възможности

Дистрикт/клуб

Финансови и/или

Човешки ресурси

Стратегически

партньори

Финансови ресурси

Техническа експертиза

Застъпничество

Общности



РАЗПРЕДЕЛИМИ ФОНДОВЕ

Проектиран е модел за разпределими фондове,с цел
опростяване на процеса на финансиране.

� Първият вид грантове/Дистрикт грантове/ ще бъдат
финансирани чрез % от DDF/Дистрикт фонда/.През време
на пилотната тригодишна фаза Дистриктите ще могат да
ползват до 50% от техните налични DDF.Този процент ще
бъде разглеждан всяка година от Попечителите.

� Вторият вид грантове/Глобални грантове/ ще бъдат
финасирани чрез конкурентен процес от Световния фонд на
ФР,спечелен доход на Фондацията,принос от организации
със стратегически взаимоотношения на сътрудничество и
други източници.Няма да се изисква финансово участие от
клубовете или Дистриктите.



ГОДИШИН ПРОГРАМЕН ФОНД

SHARE

Дистрикт

Грантове

50% (max)

Дистрикт

определен

фонд / ДДФ

50% 50%

Световен

фонд

Баланс

50% (min)

Глобални

грантове
Световен фонд,ДДФ

или кеш)

Други
(кеш , постоянен
фонд,DAF-

фонд,който се

разпределя по

желание на

дарителите )

Контролирани от

Дистрикта Контролирани от ФР-

Тръст



Източник на финансиране-условия

� ДИСТРИКТ ГРАНТОВЕ:

- Инициране от Дистрикта

- Администриране от Дистрикта

- Общи насоки от ФР

- Креативност и отчетност

- Финансиране с местни средства или ДДФ до 50 %

- Няма минимален или максимален лимит

� ГЛОБАЛНИ ГРАНТОВЕ:

- Инициране от пилотен клуб или Дистрикт

- ДДФ,Световен фонд,кеш,Постоянен фонд,поименни дарения

- Минимална стойност 15 000 щ.д.,максимални 200 000 щ.д.

- Субсидия от световния фонд

- Добре организирано управление и отчетност



Физически

лица

Ротари

Свързани

лица

Кооперативни

Организации

НПО

Пилотен

Дистрикт

Въздейст

вие

Местни и

глобални

общности

Изплаща

не на

средства

Блок
Грант
ДДФ

ФР

Свързани

с мисията

Пилотни

Дистрикти

Искане

Заявка
Ротари

клубове



Въздейст

вие

Глобални

общности

ФР

Област на

фокусиране

Глобални грантове

Награда

за клуб

или

Дистрикт

изпълнил

и Грант

Световен

фонд

заедно с

ДФ / кеш

Награда

за

свързани

Грантове

Световен

фонд

Пилотен

клуб или

Дистрикт

Пилотен

Клуб или

Дистрикт

Искане

заявка



ИЗПЪЛНЕНИЕ – ПИЛОТНИ ДИСТРИКТИ

� Настоятелите ще целят да сформират представителна
група от Дистрикти по отношение на място, големина, 
ефективност, ниво на ангажираност с Фондацията. 

� Всички Дистрикти са насърчавани да кандидатстват за
пилотната програма.

� Желаещите да бъдат Пилотни Дистрикти трябва да
бъдат подкрепени в това решение от две трети от
своите клубове и да попълнят и подадат он-лайн
своята апликационна форма между февруари и юни
2009 г. 

� Ще следват новата грантова структура.

� Не могат да участват в настоящите текущи програми
на Фондацията, с изключение на „Полио Плюс“ и на
Ротари центровете за международни проучвания в
областта на мира и разрешаването на конфликти. 



ИЗПЪЛНЕНИЕ – ПИЛОТНИ ДИСТРИКТИ

� Пилотното прилагане на Бъдещата визия ще стартира
на 1 юли 2010г. и ще продължи до 30 юни 2013г.

� Фондацията ще разчита на “обратна връзка” с
пилотните дистрикти, за да усъвършенства плана, с
цел да бъде приложен във всички Дистрикти през
2013-14 г.

� Ще могат да си партнират само с други Пилотни
Дистрикти за Глобални грантове.

� Ще могат да финансират проекти чрез Дистрикт
грантове в Дистрикти, които не са пилотни



ИЗПЪЛНЕНИЕ – ПИЛОТНИ ДИСТРИКТИ

� Списъкът на избраните Пилотни Дистрикти e
публикуван на web-страницата на РИ.

� Д 2482 – България не е пилотен Дистрикт.

� Дистрикт Гуверньорите (DGs) и Председателите на

Комитетите на Фондацията (FCCs) в Пилотните

Дистрикти за 2010-2011 г. ще преминат

задължително обучение за сметка на РИ в началото

на 2010 г.



ПЛАН ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ

� По време на Пилотното прилагане ще функционират
паралелно и двата вида грантове (Дистриктни и
Глобални)

� Шест настоящи вида грантове ще са достъпни в целия
свят за последен път през 2010-11г.

� Останалите стари видове грантове ще са достъпни за
последно през 2012-13 г.

� Пилотните дистрикти ще преустановят старите видове
грантове до края на 2013-14, т.е. първата година от
глобалната нова структура

� Неизбраните за пилотни дистрикти ще преустановят
старите грантове през 2018-19г., т.е. 6 години по-късно.



ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

� Възможности за пилотните Дистрикти:

- Да сътрудничат в усъвършенстването на новата
структура

- Да получават специална помощ и подкрепа от
Фондацията

- Достъп до повече фондове за ползване по преценка на
самия Дистрикт.

� Предизвикателства към пилотните Дистрикти :

- Съгласие за ангажимент от 3 години,необходимост от
гъвкавост тъй-като правилата са дефинирани,но
винаги възникват напредвидени ситуации.

- Дистриктите “свръх потребители” може да имат по-
малък достъп до средствата от някои грантове за
международни дейности. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

� Опростени, ясни резултати; нараснала
самостоятелност и осигуряване на ресурси за
постигане на целите

� “Възможност за Ротарианците да работят за укрепване
на световно разбирателство, добра воля и мир” цитат

от Мисията на Фондация Ротари

� Ние сме изправени пред една уникална възможност



Благодаря ви!

www.rotary.org/futurevision 

newgrantspilot@rotary.org


