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РОТАРИ ИНФО-ЛИСТ №3/2020-21:  РОТАРИ ОБЩНОСТНИ КОРПУСИ 

 
 

 
ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА      РК СОФИЯ - СЕРДИКА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТ ЗА РОТАРИ ОБЩНОСТНИ КОРПУСИ  
 
 

Вече повече от век, ротарианците сме се посветили на това да подобряваме 
живота в общностите на местно ниво и в света, като използваме ресурсите на Ротари 
Интернешънъл, както и възможностите на членовете на своите клубове.  Откликваме 
пламенно и всеотдайно на предизвикателствата, които поставя пред нас собствената 
ни хуманитарна служба, за да намерим дълготрайни, устойчиви решения. Работейки 
усилено и анализирайки постиганите резултати, вече всички ние сме наясно, че 
способността на дадена общност да  се промени се дължи преди всичко на  нейните 
членове/жители, тъй като те познават отблизо най-належащите проблеми на местно 
ниво. Разработването на проекти за справяне с местни проблеми може да обедини 
общността и да ѝ даде повече сила. Жителите на дадена общност могат да 
сформират ротариански общностни групи за изпълнение на своите проекти и по този 
начин значително да подобрят качеството на своя живот. 

Оценявайки всичко това, през 1988г. Бордът на директорите на Ротари 
Интернешънъл приема Програма за Ротари общностни корпуси /РОК/ - организация на 
членове на общността, които желаят да подобрят местата, където живеят или работят. 
Днес, програмата за РОК продължава да се разраства в цял свят и има повече от 6700 
корпуса в повече от 75 страни и географски райони. 

Един Ротари общностен корпус представлява екип от мъже и жени, не-
ротарианци, които са загрижени за дългосрочното развитие и самодостатъчност на 
своята общност, спонсориран от Ротари клуб и  к а к т о  Ротаракт и Интеракт, е един 
от партньорите на Ротари в служенето. Основният принцип на Програмата е да даде 
възможност на членовете на РОК лично да разглеждат и да решават проблемите, 
възникващи на територията, където те работят или живеят. Някои РОК се създават с 
цел осъществяване на конкретен проект, докато други се занимават с по-големи, по-
дълбоко вкоренени проблеми на текуща основа. РОК си поставят собствени цели въз 
основа на специфичните нужди на техните общности. Тъй като представляват местното 
население, членовете на РОК внасят ентусиазъм, креативност и устойчивост в 
проектите, които разработват и изпълняват. Те предлагат общностни решения за 
общностни предизвикателства. 

Членството в РОК е отворено за всеки възрастен в общността, който споделя 
ангажимента на Ротари, но който не е член на Ротари. Моделът на РОК е гъвкав и може 
да мобилизира доброволци от всички слоеве на обществото. Спонсорирането на РОК е 
чудесен начин за иницииране и реализиране на трайни проекти за служба. 



 

страница 2 от 3 
 

Корпусът осъществява творчески и устойчиви решения за справяне с широк спектър от 
проблеми на общността. РОК работи заедно с Ротари клуба, който е негов спонсор, за 
да влезе във връзка с другите представители на местната общност, да определи 
нейните потребности, да разработи план, да го приложи, да наблюдава и да оцени 
реализирания проект. Потребностите на всяка общност са различни, но това, което 
обединява членовете на РОК, е идеята, че няма нерешим проблем. 

 
Общи за всички РОК са четири основни цели: 

 Да насърчават хората от общността да поемат лична отговорност за 
подобряване условията на живот в своето населено място, квартал или община; 

 Да признават достойнството и ценността на всички полезни професии; 
 Да мобилизират дейностите за самопомощ и колективен труд с цел 

подобряване на качеството на живот; 
 Да насърчават развитието на човешкия потенциал в неговата цялост и в 

контекста на местната култура и общност. 
 
Към момента в нашия Дистрикт са чартирани и функционират : 

 РОК Факултета, гр. София със спонсори РК София-Триадица, РК София-Тангра, 
РК София-Витоша, РК София-Център и РК София-Сердика; 

 РОК Надежда, гр. София със спонсори РК София-Витоша и РК София-Сердика; 
 РОК Бистрица, гр. София със спонсор РК София-Балкан. 

 
Всеки един от корпусите вече работи по проекти и инициативи в зоните на фокус на 

Ротари Интернешънъл.  
Също както Интеракт и Ротаракт, Програмата за общностните корпуси ни 

предоставя необятната възможност да привличаме и работим с все повече хора, 
прилежащи към дадена общност, които да  се грижат усилено за подобряване на 
средата в нея. 

Всеки Ротари клуб може да идентифицира конкретна територия :  квартал, село или 
зона, да намери изявени лидери, да осъществи необходимия контакт и съвместно с тях 
да постигне и надгражда полезните за съответната общност резултати.  

Ние, ротарианците в Д-2482, в качеството си на лидери в своята професионална 
област, използвайки пълноценно уменията си на мениджъри и ръководители, имаме 
изключителната възможност да развием предоставената ни от Ротари Интернешънъл 
Програма за Ротари общностни корпуси.  

Допълнителните, но изключително важни положителни резултати, които бихме 
могли да постигнем, благодарение на партньорство с РОК, са потенциални нови 
членове в Ротари, които може да изявят желание да преминат от партньорство към 
членство, както и популяризирането на организацията сред хора, които ще виждат 
резултатите от дейността на членовете на РОК по места. 

По-подробна информация може да намерите в информационните материали за 
Ротари общностни корпуси от Ротари Интернешънъл, а на български език -  в сайта на 
Дистрикт 2482. 

Нека използваме мъдрото и прагматично надграждане на Ротари Интернешънъл,  
използвайки Програмата за Ротари общностни корпуси,  която ни предоставя  шанса да 
обединяваме повече хора и да постигаме резултати надхвърляйки личните си 
възможности ! 
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АРХ. ИЛИЯН НИКОЛОВ     ДГ, РК СОФИЯ-СЕРДИКА 

  
 

Цел на замислените шест издания на ИНФО-ЛИСТ/2020-21 е да бъде поставен 
допълнителен акцент върху някои теми, които определят пълноценния ротариански 
клубен и дистриктен живот. 

Въпросите, свързани с РОТАРИ ОБЩНОСТЕН КОРПУС са третирани в ROTARY 
CODE OF POLICIES, 41.030. Rotary Community Corps (RCC) и в ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА Д-2482 КЪМ РИ, 3.4.2., Комитети за служба и дистриктни програми. 

Ще посоча определени ХИПОНИМИ* НА РОТАРИ ОБЩОСТЕН КОРПУС, за някои от 

които стана дума и по-горе :  

1. определяне на район на действие на клуба**;  
2. използване на професионалния потенциал на клубните членове за анализ на 

проблемите в общността [района на действие на клуба], в т.ч. и за откриване на 
местни представители на общността, готови да се ангажират с разрешаване на 
проблемите; 

3. възпитаване в стремеж към коопериране с други Ротари и Ротаракт клубове, 
както и с организации/групи местни представители – неротарианци, за по-
успешна съвместна служба на общността; 

4. възпитаване в стремеж към използване на финансово участие на Фондация 
Ротари (дистриктни и глобални грантове), чрез Ротари клуба-спонсор, в интерес 
на реализирането на по-мащабни проекти на Ротари общностния корпус в 
служба на общността; 

5. реализиране на предварително определен механизъм за измерване на 
резултата, постигнат в служба на общността и неговото популяризиране, за 
повишаване на положителния публичен имидж на Корпуса, Клуба и Ротари като 
цяло. 

................................................ 

*Хипоним – дума/фраза (в нашия случай - определение), която семантично се включва в посочената 

друга дума/фраза от по-горен йерархичен вид. 

**Определянето на конкретен район за действие на клуба (по географски, административен или друг 

признак, но съизмерим с възможностите за влияние на съответен Ротари клуб) има голямо значение за 
фокусиране върху реалните нужди на конкретната местна общност и по-целенасочено планиране на 
ротарианските актгивности/проекти.  Това създава и условия за дълготрайно, устойчиво изграждане на 
взаимодействие на клуба с местната административна власт и представителите на местния бизнес, което 
гарантира още по-значителен успех на ротарианското участие в решаване на местните проблеми.  


