
 

МЕСЕЧНО  ПОСЛАНИЕ  НА  ДИСТРИКТ   ГУВЕРНЬОРА   НОЕМВРИ  2020 

Скъпи ротарианци, ротарактори и интерактори в 
Дистрикт 2482 - България, 
 
Очевидно глобалното разпространение на Covid-19 ще 
определя нашия начин на живот през цялата 
ротарианска година... Нека проявим търпение и 
готовност за адаптиране. Нека в същото време 
достигнем до разумното най-високо възможно ниво на 
ротарианска активност. Защото в много отношения 
именно сега и общностите, и собствените ни членове 
имат най-голяма нужда от нашата ротарианска помощ.  
 

А нашата помощ включва : активизиране на високия експертен потенциал на клубните 
членове; посочване на значителните проблеми на общностите и клубните членове и 
начините за тяхното разрешаване; партньорство в реализирането на ротарианските 
проекти с местната власт и с местния бизнес. И съществената финална стъпка : да НЕ 
разчитаме на собствените средства на клубните членове (което създава 
погрешната представа за Ротари като благотворителна организация), а да пристъпим 
към смело партньорство със собствената ни Фондация Ротари ! 
 

За тази цел трябва да бъде изучаван механизма, по който функционира Фондация 
Ротари. Организацията с нестопанска цел, която получава дарения от ротарианци и 
неротарианци и се грижи както за развитието на своите фондове, така и за формиране 
на грантове - финансова подкрепа за клубове и дистрикти, при реализиране на 
хуманитарни и образователни проекти. За повече от 100 години, Фондация Ротари 
вложи над 4 милиарда USD в ротариански проекти !  
 
Развитието на културата на дарителство в полза на Фондацията е съществено за 
Ротари. Дарилите над 1000 USD, които в нашия Дистрикт са вече над 1160 души,  
получават, в различна степен, отличието „Пол Халис Фелоу“, а в РК Стара Загора, РК 
Видин, РК Шумен, РК София Витоша, РК Раднево - 100% от членовете са носители на 
отличието! Освен това, 14 български ротарианци са Мейджър Донори (с дарения над 
10 000 USD) ! Шапки долу за всички дарители ! 
 
Част от даренията към Годишния фонд по системата SHARE се връщат обратно в 
Дистрикта чрез т.нар. District Designated Fund (DDF). За настоящата година разполагаме 
с близо 28 500 USD DDF за разпределяне между Ротари клубовете за реализиране на 
проекти, финансирани с дистриктен грант. Важно е да повярваме в силата на тази 
ротарианска възможност и как особено при обединяване на няколко Ротари клуба, 



включването и на Ротаракт клубове, могат да бъдат реализирани по-значими за нашите 
общности проекти ! През тази ротарианска година вече стартираха два глобални гранта 
с участието на РК Бургас (доставка на оборудване за хемодиализа за 30 000 USD) и РК 
Петрич (рехабилитационен център за близо 40 000 USD) – поздравления !  
 
За същия четиримесечен период, в Дистрикта са реализирани дарения към Годишния 
фонд за около 8 500 USD (постъпили от около 12% от клубовете). Тук високият 
процент на още неизползвания възможен ресурс е очевиден. Апелирам за 
мобилизация в това отношение, която в критични времена като днешните ще прозвучи 
още по-достойно !!! 

 
Даренията могат да бъдат насочвани както към Световния фонд или към Фонда за 

реагиране на бедствия, така и към ПолиоПлюс фонда. В последния случай Фондация 

„Бил и Мелинда Гейтс“ удвоява първоначалната сума, с което дарението се утроява. 

Тук давам следния пример : ако дарите само 10 USD, които след добавката на Гейтс 

стават 30, това вече е достатъчно за осигуряване на 50 ваксини срещу детския паралич. 

През септември СЗО обяви и Африка за регион, освободен от дивия полиовирус ! Но 

въпреки огромните успехи, благодарение на многогодишната глобална програма на 

Ротари – „ПолиоПлюс“, трябва да продължаваме да бъдем активни до пълното 

унищожение на полиомиелита в света, което все още не е факт. За четирите месеца на 

текущата година постъпилите дарения от нашия Дистрикт към ПолиоПлюс фонда все 

още не са достигнали и 200 USD (постъпили от под 5% от клубовете). Неизползваният 

възможен ресурс и тук е повече от очевиден. 

Увлечени в реализирането на ротарианските ни проекти в партньорство с Фондация 
Ротари, да не пренебрегваме участието в обучителния Семинар за жизнен клуб (три в 
едно – темите „Членство“, „Финансиране на проекти“, „Публичен имидж“), който тази 
година ще проведем онлайн на 28 ноември – събота. Нека Ротари клубовете не 
пропуснат да активизират своите членове - представители за участие в Семинара !!! 
 
Но преди всичко друго в календара поздравявам най-младите членове на нашето 
ротарианско семейство със Световната седмицата на Интеракт - 2-8 ноември ! 
Нека нашите Интерактори, бъдещите Ротарактори и Ротарианци, бъдат здрави, 
вдъхновени и успешни в избраното от тях поприще ! Защото отрано и те знаят - Ротари 
отваря възможности ! 
 
 
 

 

 
арх. Илиян Николов 

Дистрикт Гуверньор 2020-21 

 


