
 Клубен профилактичен преглед 

 

Както посещението при лекар за профилактичен преглед ни помага да 
идентифицираме  рисковете за здравето си преди малките симптоми да станат големи 
проблеми или просто да се уверим, че сме здрави и че има какво да направим за да 
продължим да се радваме на живота си, така и с един преглед на клуба ни може да 
бъдат диагностицирани  проблемни зони и да се предпише лечение или действия за 
поддържане на жизнен и енергичен Ротари клуб.  

С предприемането на този профилактичен преглед вие правите стъпка  към 
поддържане на клуба в добро здраве, към запазване на неговата стойност както за 
членовете, така и за общността .  

Отбележете с х твърденията, които считате за верни. За всяка идентифицирана 
проблемна зона   ще намерите „медикаменти“ – предложения за действия.  

 

                                                                      Вашият клубен живот 
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Когато членовете на клуба са удовлетворени от клубния живот, малко вероятно е да го 
напуснат. Нещо повече, те на свой ред създават положителен ротариански опит за 
другите, защото техният ентусиазъм е заразителен.  Ако членовете на вашия клуб 
искрено се радват и се гордеят, че са част от него, вие сте на прав път. Вашият 
ротариански опит включва не само клубните срещи, събития и проекти, но и връзките 
и приятелствата, които създавате, вашето чувство на удовлетворение от това, което 
правите заедно 

  Очаквам с нетърпение клубните срещи 

  Имаме програма за срещите, която е интересна и разнообразна 

  Нашият церемониалмайстор  ни посреща и открива срещата 

  Нашите срещи са организирани и водени стегнато, с вещина и ефективно 

  Клубният членски внос е разумен и размерът му не е пречка за 
присъединяване на качествени хора към клуба 

  Периодично имаме срещи посветени на Ротари като организация – история, 
документи, събития, развитие на ротарианството като правила и практика 

  Каним лектори, за да идентифицираме по-добре нуждите на общността и за 
да отговорим на интересите на членовете на клуба 

  Повечето от нашите срещи са отворени за гости и членове на нашите 
семейства 

  Търсим партньори, познаваме и представяме нуждите на нашата общност 

  Нашият клуб обогатява клубния живот с нови дейности, формат и начин на 
провеждане на срещите 

  Някои от членовете на клуба са мои близки приятели 

  Отбелязваме професионалните постижения и празниците на приятелите от 
клуба 

  Членовете на нашите семейства участват заедно с нас в нашите проекти, в 
нашите празници, в пътувания и културни събития 

  Различни членове на клуба освен клубните лидери  участват в дистриктни и 
международни събития на Ротари  

  Чрез Ротари познавам много хора в други градове на страната и по света 

  Клубът ни поддържа приятелски отношения с клубове от други дистрикти 

  Членовете на нашия клуб даряват на Фондация Ротари 
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  Повечето от членовете на клуба знаят за инициативата Полио плюс и се 
гордеят, че са съпричастни с каузата на Ротари да бъде изкоренен 
полиомиелита.  

                                                                                      

                                   Предложения за по-добро клубно здраве 

Някои от членовете на клуба го напускат поради логистични причини, но в по-голямата 
част от случаите е заради липса на ангажираност  или нещо свързано с клубната 
култура – скованост и липса на общи събития и проекти, неосъществени очаквания. 
Ако членовете на клуба не се чувстват удовлетворени от общия ви живот, вашият клуб 
рискува да ги загуби. Вижте кои твърдения сте оставили без да ги маркирате.  
Преценете възможността да инициирате  действия и промени като ползвате следните 
насоки:  

Проблемна зона Предложения

Клубни срещи  Променете формата на срещите или стила им. 
За идеи вижте Be a vibrant club  

 Разберете какво искат членовете на клуба, като 
провеждате периодично Анкета за 
удовлетвореността и им дайте този опит 

 Развивайте лидерските умения. Провеждайте 
тренинги за развитие на лидерски умения, за 
формиране на организационна култура  
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                                                 Служба, забавления, социални активности               

Участието в проекти за служба на общността, забавленията и общият социален живот 
са основната причина, заради която ротарианците се присъединяват и остават в 
Ротари. Здравите клубове са активни и търсят многообразие в дейностите си, те 
предлагат множество възможности на членовете си да се включат и да бъдат 
ангажирани.  

Опитайте нов тип социално събитие или предложете различна възможност за служба и 
наблюдавайте въздействието им върху клуба.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 

  Нашият клуб прави редовно събирания извън клубните срещи, 
предназначени за приятелско общуване и контакти. 

  Нашият клуб насърчава членовете си да канят своите съпрузи, съпруги, 
партньори и членове на семействата на клубни срещи и събития.    

Ротариански опит извън клуба

Цена на членството

 Спонсорирайте Интеракт или Ротаракт клуб, 
организирайте RYLA, подкрепете стипендиант, 
инициирайте младежки обмен, участвайте в  
Ротариански приятелски обмен. 

 Запознайте се с възможностите които ви дава 
присъединяването към Ротарианска приятелска 
общност или Ротарианска група за действие. 

 Запознайте приятелите от клуба с програмата 
Rotary Global Rewards 

  Следете дистриктния календар и участвайте в 
дистриктните събития. Предвидете средства в 
бюджета на клуба за това. Нека след всяко 
дистриктно събитие тези, които са участвали да 
споделят опита си. 

 Промотирайте работата, която върши Ротари на 
глобално ниво, включително за изкореняване на 
полиомиелита, като по време на клубни срещи 
показвате кратки видеоматериали или проектите 
на клубовете по света в Rotary Showcase

 Прегледайте компонентите, от които се 
формира клубния членски внос. Потърсете 
възможност за зала и място за срещи, които няма 
да ви натоварят с тежки разходи. Преценете 
необходимо ли е да включвате задължение за 
плащане на вечеря. Има клубове, които се срещат 
на кафе и са също толкова ефективни.
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  Нашият клуб предлага на членовете си възможности за израстване като 
лидери и за професионалното им развитие.    

  Нашият клуб кани ротарактори, интерактори и участници в младежки обмен 
да участват в срещите ни, активно подкрепя Интеракт и Ротаракт клуба и ние 
сме ментори на техните членове.   

  Нашият клуб спонсорира Ротаракт или Интеракт клуб, спонсорира участник в 
младежки обмен  или участник в RYLA.   

  Ние се срещаме с лидери и членове на нашата общност, за да изясним 
нуждите преди да планираме проект. 

  Преди да планираме проект, ние влизаме в  Rotary Ideas  и Rotary Showcase 
за идеи и информация какво правят клубовете по света.  

  Нашият клуб в момента реализира проект за служба 

 Търсим приноса на всички членове в проектите за служба и в социалните 
активности на клуба.  

  Нашите проекти за служба са свързани със зоните на фокус на Ротари и с 
направленията (авенютата) на служба. 

  Нашият клуб е използвал грант на Фондация Ротари за свой проект за 
служба, работи по проект с грант на фондацията или се готви да кандидатства. 

    

    

                                                                                              

                                        Предложения за по-добро клубно здраве 

Когато клубовете  не създават възможности за служба и социални активности, те 
рискуват да загубят членове, които не се чувстват свързани и ангажирани. Добрата 
новина е, че този дефицит може да бъде поправен по един забавен и добър за клуба и 
неговите членове начин.  Вижте кои твърдения сте оставили без да ги маркирате.  
Преценете възможността да инициирате  действия и промени като ползвате следните 
насоки:  
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                                                                    Развитие на членството                                                             

Здрав клуб е този, който се развива и променя. Да имате членове с различни 
професии и житейска история и постижения, означава да създадете иновативна среда 
и възможности за по-добро разбиране на нуждите на вашата общност. Според 
проучване една от най-често посочваните причини за напускане на клуба е, че 
клубните лидери не са отворени за нови идеи.  Когато членовете на клуба бъдат 
включени, когато имат глас в определянето на бъдещето на клуба, това укрепва както 
клуба, така и ангажираността на ротарианците.  

  През изтеклата година нашият клуб има нетно увеличение на броя на 
членовете си 

  През изтеклата година нашият клуб има увеличение на броя на жените, 
членове на клуба 

Проблемна зона Предложения 

Възможности за служба

Качество на проектите

Социални активности

Лидерство  Организирайте тийм билдинги и 
обучения които помагат на ротарианците 
в клуба за тяхното израстване като 
лидери и за професионалното им 
развитие.    

 Възложете на различни членове на 
клуба организирането на различни 
социални събития през годината.  

 Организирайте събития в партньорство 
с други организации в общността 

 Участвайте в събития и празници на 
други клубове 

 Включете се в Ротарианска приятелска 
общност по интереси.

 Използвайте инструментите за 
проучване нуждите на общността 
Community Assessment Tools, 
Ръководството за изпълнение на 
глобални грантове и Rotary Ideas за да 
подобрите качеството на вашите проекти

 Спонсорирайте Интеракт или Ротаракт 
клуб, организирайте RYLA, проучете и се 
възползвайте от програмите за обмен, 
създайте Ротариански общностен корпус, 
присъединете се към Ротарианска група 
за действие, подкрепете Ротарианските 
центрове за мир

  6

                                                                                 



  През изтеклата година нашият клуб има увеличение на броя на членовете на 
клуба на възраст под 40 години 

  Нашият клуб търси  нови членове от общността с професии, които досега не са 
представени в клуба 

  Нашият клуб поддържа връзка с Ротари алумните – бивши ротарактори, 
участници в младежки обмен, участници в други програми на Ротари 

  Нашият клуб активно привлича за членове Ротари алумните - бивши 
ротарактори, участници в младежки обмен, участници в други програми на Ротари 

  Нашият клуб активно привлича за членове наскоро пенсионирали се 
професионалисти в различни области 

  Нашият клуб задържа най-малко 90% от членовете си всяка година 

  Най-малко 75% от членовете на клуба ни са включени в осъществяването на 
проекти, в лидерски роли, или други възложени им задачи 

  Нашият клуб има установен процес за търсене на обратна връзка от членовете 
за тяхната удовлетвореност от работата на клуба 

  Нашият клуб има комисия по членството, която набелязва потенциални 
членове и информира борда и клуба за кандидати за членове 

  На гостите на клуба се дава възможност да се представят и те се канят отново 
на срещите на клуба 

  Ползите и възможностите, свързани с членството се представят и промотират 
пред новите членове и пред всички членове на клуба 

  На новите членове се осигурява запознаване с Ротари като организация и с 
дейността на клуба, създават им се възможности да се включат в нея. 

  Новите и опитните членове се свързват в менторски взаимоотношения 

  Ние даваме възможност на членовете да говорят на клубни сбирки за своите 
професии и по други теми от общ  интерес 

      

                                                                                   

                                                                                   

                                        Предложения за по-добро клубно здраве 

Клубове с дефицити в членството са в риск да станат непривлекателни и да загубят 
ценността си за членовете си и за общността.  Добре е, че има твърде много доказани 
инструменти, които дават резултат. Вижте кои твърдения сте оставили без да ги 
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маркирате.  Преценете възможността да инициирате  действия и промени като 
ползвате следните насоки:  

                                                                        Публичен имидж 

Проблемна зона Предложения

Многообразие в членството

Професионално 
многообразие

Стагниращо или намаляващо 
членство

Напускащи членове

Ориентация и знания за 
Ротари

 Предложете на новите членове ориентация, 
развитие на лидерските им способности и 
възможности да надграждат постоянно знанията си 
за Ротари 

 Включете новите членове в дистриктните събития  

 Насърчете новите членове да имат акаунт в My 
Rotary   и да се ползват от възможностите на 
Learning Center. 

 Възложете на новите членове подготовка на теми 
за клубни сбирки, свързани с историята на Ротари, с 
основни документи на Ротари и Фондация Ротари

 Проучете и анализирайте тенденциите, свързани 
със задържането на членовете на клуба  

 Помолете напускащите членове да попълнят 
форма за проучване на причините 

 Дайте възможност на напускащите членове да 
знаят, че могат да се върнат в клуба или да станат 
членове на друг Ротари клуб, когато са готови за 
това

 Направете клубен план за развитие на членството 
с инструмента  Strengthening Your Membership. 

 Набележете потенциални членове. Включете 
всички членове на клуба в идентифицирането им. 

 Канете потенциалните членове за лектори и за 
участници в клубни проекти. 

 Започнете ротарианската година с обработена 
анкета за удовлетвореността на членовете 

 Направете вашия клуб един микрокосмос на 
общността с инструмента за преглед на 
класификациите Representing Your Community’s 
Professions: A Classification Assessment.  

 Предприемете действия, като използвате 
инструмента Diversifying Your Club:  A Member 
Diversity Assessment. 
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Клубове, в които има приятелска атмосфера, забавления и работа в полза на 
общността са атрактивни за тези, които го виждат.  Положителният публичен имидж 
прави по-добра връзката на вашия клуб с общността  и с потенциалните ви членове. 
Направете така, че вашата служба да получи признанието, което заслужава.  Когато 
показвате, че познавате и решавате реални нужди  и проблеми, това затвърждава 
вашата стойност за общността ви.  

Ние имаме онлайн присъствие, което включва визуално привлекателен клубен 
сайт, Фейсбук страница, или страница в друга социална мрежа, които 
представят това, което прави клуба, кои са неговите членове, каква е 
стойността да си член на този клуб. 

- Сайт 

- Фейсбук 

- Друг канал в СМ 

Нашият клуб има членове, които са ангажирани с публичния ни имидж и изяви 

Нашият клуб присъстваше много пъти в местните медии през изтеклата години 

Ние представяме и промотираме нашия клуб и Ротари чрез различни медии в 
общността.  Колко често?.......  

Нашият клуб кани журналисти и представители на медиите да отразяват нашата 
работа в полза на общността. Колко често?............. 

Материалите, публикувани от нашия клуб, следват обновените наръчници на 
Ротари за публичен имидж 

Ние използваме материали и темплейти от Бранд центъра на Ротари 
Интернешънъл 

Ние използваме маркетингови материали, разработени от Ротари 
Интернешънъл, като например текстове, видеа, снимки, лога. 

Ние използваме материали, разработени от Дистриктния екип, като например 
текстове, темплейти, лога, др. 

Ние поставяме табели и банери на Ротари на мястото, където се срещаме. 

Нашият клуб има признато присъствие в общността 

Ние имаме клубна брошура, която даваме на представители на общността и на 
потенциални членове 

Ние използваме Rotary Showcase, за да промотираме приключилите проекти 
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                                                    Предложения за по-добро клубно здраве 

Когато клубовете нямат видимо присъствие в тяхната общност, те рискуват да намалят 
своето въздействие или да бъдат приети като организация без значение за общността. 
Ротари има ресурси, които могат да помогнат.  

Преценете възможността да инициирате  действия и промени като ползвате следните 
насоки:  

Проблемна зона Предложения

Познаване на клуба в 
общността

Използвайте ресурсите в Медия центъра на Ротари 
и ги ползвайте при представяне на клуба в медиите  

Използвайте вече адаптираните ресурси и тези, 
които са подготвени от Дистриктния екип в сайта 
на Дистрикта при представяне на клуба/проекта в 
медиите и организация на дейности с медиите 

Планирайте събития, с които да подобрите 
познаването на клуба и Ротари в общността. 
Използвайте ръководството за събития в Бранд 
центъра на Ротари. 

Планирайте събития като ползвате наръчник за 
планиране на събития за набиране на средства, 
който се намира на дистриктния сайт

Традиционни материали Вижте образци на клубни брошури и материали, 
свързани с членството в Бранд центъра на Ротари 

Използвайте за вашите материали снимки и видеа 
от Бранд центъра, както и снимки на ваши членове 
и снимки и видеа от ваши проекти. 
Наблягайте на видео съдържанието (по-
емоционално е и въздейства на публиката в по-
голяма степен)

Онлайн присъствие Възложете на професионалисти създаването на 
вашия сайт и страници в социалните медии.  

Намерете член на вашия клуб с достатъчна 
дигитална грамотност, който да ги поддържа. 

Преминете обучение за работа със социалните 
медии, налично в Learning Center 

Използвайте за вашите материали в сайта и 
социалните медии снимки и видеа от Бранд 
центъра, както и снимки на ваши членове и снимки 
и видеа от ваши проекти. 

Споделете вашите проекти в Rotary Showcase. 
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                                                                    Клубна администрация 

Ако вашият клуб се управлява добре, вие сигурно имате добри лидери, загрижени за 
бъдещето на клуба.  Като цяло, състоянието на клуба зависи от лидерите му и е 
критично важно лидерските позиции да се заемат от обучени хора.  По тази причина, 
развитието на лидерството в клуба е начин той да стане по-силен.  

  Ние имаме стратегически план на клуба и го обновяваме периодично 

  Ние си поставяме цели за годината и ги въвеждаме в Ротари клуб Централ 

  В нашия клуб работят комисии, които планират и подкрепят дейностите и 
периодично докладват пред борда и клуба за напредъка в постигането на 
целите 

  Клубът приема годишен бюджет в съответствие с поставените цели и 
планираните дейности и проекти.  

  Клубът има определен ковчежник и поддържа отделни банкови сметки за 
администриране на дейността си и за набиране и изразходване на средства за 
проектите. Сметките се управляват с два подписа – на президента и 
ковчежника. 

  Нашият клуб си поставя и постига цели за набиране на средства за каузи и 
проекти, като използва различни техники за набиране на средства. 

  Клубният борд променя практики, които се доказват като неефективни и 
съответно обновява клубната конституция и правилник 

  Ние имаме процес, който гарантира приемствеността и включва подготовката 
на членове на клуба за лидерски позиции, документиране на процедури и 
включване на предишните, сегашните и бъдещите лидери във вземането на 
решения. 

  Елект президентът на клуба посещава ПЕТС, а клубните лидери и членове на 
клуба участват в дистриктната асамблея. 

Маркетинг Използвайте препоръките в ръководството Води 
своя клуб: Комисия за публичен имидж. Включете в 
клубната комисия хора с професионална 
експертиза във връзките с общността 

Попълнете състава на клуба с професионалисти в 
сферата на маркетинга 

Разширете собствената си експертиза за работа със 
социалните медии, като използвате Social Media 
Toolkit в   Brand Center.
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  В бюджета на клуба са предвидени средства, така че членове на клуба да 
вземат участие във всички дистриктни обучителни събития 

  Новите членове се приемат с официална церемония  и получават съответни 
материали 

  Повече от половината членове на клуба имат акаунт в My Rotary и в 
дистриктния сайт 

  Клубните офицери използват My Rotary и дистриктния сайт за 
администриране на работата на клуба. 

  В края на всяка ротарианска година провеждаме проучване/анкета за 
удовлетвореността на членовете от състоянието и дейността на клуба. 

  Нашият клуб предлага на членовете си възможности за учене и личностно 
израстване.  

    

                                                                                             

                                                                                  

                                   Предложения за по-добро клубно здраве  

Когато клубовете не обучават членовете си за лидерски роли или пренебрегват 
нуждите на членовете си , те рискуват да станат неефективни и в крайна сметка 
ненужни и като резултат губят членовете си. Има много възможности за оздравителни 
действия за клубове, които искат да се развиват и процъфтяват. Вижте кои твърдения 
сте оставили без да ги маркирате.  Преценете възможността да инициирате  действия 
и промени като ползвате следните насоки:  

Проблемна зона Предложения 

Планиране и поставяне на цели  Създайте си визия за вашия клуб, поставете си 
дългосрочни и годишни цели, като използвате 
ръководството за стратегическо планиране. 

 Въведете своите цели и отбелязвайте 
напредъка си в Ротари клуб Централ 

 Създайте си план за развитие на членството. 
Ползвайте Strengthening Your Membership
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Иновативност и съответствие с 
документите на Ротари 
Интернешънъл 

Процеси 

Лидерство 

Управление на финансите

Управление на клуба чрез My 
Rotary и дистриктния сайт

 Проучете добрите практики в  ръководството 
Води своя клуб: Ковчежник 

 Използвайте ръководството на Фондация 
Ротари, за да научите за възможностите за 
дарения 

 Квалифицирайте клуба си, за да можете да 
изпълнявате проекти с грантове на Фондация 
Ротари

 Намерете примери и ресурси в ръководството 
Води своя клуб: Президент, секретар, 
ковчежник 

 Създайте среда и възможности за развитие на 
лидерството в клуба. Промотирайте 
възможността за учене чрез Learning Center. 

 Ползвайте презентациите и материалите от 
проведени дистриктни обучителни събития, които 
можете да намерите в дистриктния сайт

 Създайте и документирайте стандартни 
процеси за подбор на потенциални членове, за  
прием на нови членове, за приемственост в 
лидерството 

 Създайте и поддържайте клубен архив

 Провеждайте периодично проучване/анкета за 
удовлетвореността на членовете от състоянието и 
дейността на клуба. 

 При промяна на  практики, които се доказват 
като неефективни  или въвеждане на нови 
практики, прегледайте и обновете клубната 
конституция и правилник 

 Следете промените въведени от 
Законодателния съвет на Ротари Интернешънъл и 
публикуваните примерни Стандартна 
конституция и правилник на Ротари клуб. В 
съответствие с тях обновете при необходимост 
действащите клубна конституция и правилник.  

 Използвайте My Rotary и дистриктния сайт, за 
да намерите отчети, да добавите, редактирате 
данни или отстраните член, да платите членския 
си внос, да се регистрирате за участие в 
дистриктни и международни събития
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А оттук нататък?  

Използването на този клубен профилактичен преглед е една стъпка към изграждането 
ви като по-здрав и по-жизнен клуб.  Използвайте предложените ресурси, за да 
постигнете подобрение във вашите проблемни зони. Някога Пол Харис е казал: Нека 
нашето щастие расте с ползата която допринасяме.“  Нашите общности и техните 
нужди се променят. Ние самите се променяме и живеем в свят, качествено различен в 
сравнение с времето преди няколко десетилетия. Затова и Ротари клубовете трябва да 
се променят, за да са нужни на своите членове и на своята общност. Вашите усилия за 
постигане на промяна ще дадат нова енергия на членовете на клуба и ще го направят 
по-жизнен.  

Предложени ресурси в www.rotary.org    

Membership Assessment Tools 

Membership resources 

Brand Center 

Learning Center 

Rotary videos
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