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РОТАРИ ИНФО-ЛИСТ №4/2020-21:  РОТАРИ ГЛОБАЛНА ОТПЛАТА 

 

 
 

ОГНЯН ГРАМАТИКОВ      РК ПОМОРИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТ ЗА РОТАРИ  ГЛОБАЛНА ОТПЛАТА 

 
 

 
 
Планирате пътуване ? Независимо дали става въпрос за бизнес или отдих, не 

забравяйте да проверите в Rotary Global Rewards (RGR) - Ротари Глобална Отплата, 
преди да тръгнете !  
  RGR е Програма, в отплата за безкористната служба на членовете, която дава на 
ротарианците, ротаракторите и възпитаниците на Ротари (алумни) специални отстъпки 
за стоки и услуги.  Посетете     rotary.org/globalrewards,     за да намерите оферти с отстъпки 
! Ротарианци, ротарактори и алумни също можем да публикуваме собствени оферти - 
това е уникална възможност да популяризираме бизнеса си, като същевременно 
помагаме на членовете да „правят повече за по-малко“ ! 
  Ако изберете да не ползвате отстъпка, някои представители на бизнеса  (фирми, 
компании) предлагат възможността да дарят процент от вашата покупна цена на 
Ротари.  

Можете също да изтеглите и безплатното мобилно приложение Rotary Global 
Rewards на вашия смартфон или таблет от магазините на Apple App или Google Play.  
Изтеглете PDF с информация за мобилното приложение.  

„RGR е нашият начин да  отдадем на онези, които дават толкова много", 
споделя Президентът на RI Холгер Кнаак. Програмата  разработена от него и Съвета на 
директорите на РИ е предназначена да направи членството още по-възнаграждаващо 
за ротарианците и да им благодари за тяхната служба и подкрепа на Фондация Ротари. 

RGR предлага отстъпка от цените за ротарианци/ротарактори/алумни на 
продукти и услуги като : пътуване, развлечения, бизнес услуги, застраховки, коли под 
наем, хотели, заведения за хранене и много други. Всяка седмица компаниите по 
света добавят нови продукти и услуги. Над 11 000  членове на Ротари по света се 
възползват  от RGR. 

Как работи RGR ?  
За да ползвате публикувани или за да създадете свои оферти, е задължително 

да иматe регистрация (account) в My Rotary. Програмата работи на компютри, таблети и 
смартфони и е лесна за навигация: 

Влезте в MyRotary (с вашето потребителско име и парола). Изберете Member 
Center / Rotary Global Rewards , след което :  
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 Ако искате да разгледате публикуваните оферти - изберете Offers.  
 Ако искате да публикувате своя оферта – изберете Submit Offer. Попълнете 

предложените подробности (име на фирмата, лого, описание, 
промоционалния код и пр.). Накрая кликнете върху Save - вашата офертата 
ще бъде активирана в рамките на 10-15 работни дни. 

 

 
            За допълнителни разяснения  : 
 
 RotaryGlobalRewards@rotary.org 
       
https://my.rotary.org/en/member-center/rotary-
global-rewards/offers#/offers 
 

Изхождайки от разбирането за следване 
на корените и същността на Ротари, а именно 
приятелството и сътрудничеството помежду ни, 
което особено ни е необходимо сега в условията 
на пандемията „Ковид-19” и последиците за 
бизнеса, екипът на Д-2482 България е 
разработил подобна програма и в дистриктния 
сайт ! 
 

В сайта и на нашия дистрикт  www.rotarydistrict2482.org може да обявявате  
оферти за стоки или услуги със съответни намаления при ползване от членове на 
Ротари/Ротаракт/Алумни. Всеки ротарианец/ротарактор/алумен, който има 
регистрация в сайта на дистрикта може да обяви оферта. 

Като влезете в сайта на дистрикта през Вход за ротарианци (с предварително 
регистрирани имейл и парола),  в жълто-оцветеното падащо меню на Потребителски 
профил, ще откриете раздел Моите фирми и оферти (предпоследен в списъка). 
Въведете там своята оферта. Данните в офертата ще бъдат проверени  от 
администратора на програмата : дали е подадена от действащ ротарианец/ротарактор 
и  дали последният е собственик/съсобственик на посочената фирма, след което 
офертата може да бъде одобрена. В момента има заявени 30 актуални оферти. При 
кликване върху Оферти  (надпис в червената лента под главата на страницата, след 
Вход за ротарианци) получавате достъп до информацията за  всички актуални оферти, 
вкл. данни за контакт с фирмите.  

 
Уважаеми Президенти на Ротари и Ротаракт клубове, моля информирайте 

членовете, както и Президентите-елект и Секретарите-елект на вашия клуб, 
подготвяйки списъка за новия дистриктен Указател, да актуализират класификацията, 
отговаряща на актуалния бизнес на членовете. Моля насърчете ги да качат 
информацията на сайта, като нагледно им покажете как да направят това ! 
 

Приятели, тази информация ще ни помогне, не само да бъдем информирани в 
кои сфери на бизнеса са ангажирани приятелите от съседните клубове, но и да бъдем 
полезни един на друг, търсейки партньорство и взаимопомощ помежду си ! 
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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. 

В Инструкция на РИ от 2018 г.  се препоръчва Програмата RGR да бъде 
популяризирана така, че най-малко двама  члена от всеки Ротари клуб да я ползват  – 
за нашия дистрикт, това означава поне кръгло 180 ротарианци (без ротаракторите и 
алумните). Очевидно на нашите членове е необходима повече вяра в Програмата ! 

В Правилник на Д-2482 към РИ от 2019 г. е постановено популяризиране на 
Програмата RGR и подпомагане на българските ротарианци да предоставят отстъпки и 
привилегии на другите ротарианци чрез своя бизнес, както и да бъде изградена 
локална Програма за взаимни отстъпки и привилегии при ползване на услуги и 
продукти на различните бизнеси на ротарианците. 

Забележка : С напредване на работата по реализиране на новата Програма за 
управление на Интегрирана дистриктна информационна система (ИДИС), която 
предполага нова структура и оформление на дистриктния сайт, посочените по-горе 
функционални възможности ще бъдат решително подобрени ! 

Ще посоча следните ХИПОНИМИ* НА ПРОГРАМА RGR :  

1. създаване на персонална регистрация (account) в www.rotary.org/MyRotary и в 
www.rotarydistrict2482.org  на всеки ротарианец/ротарактор/алумен**, който 
иска да се включи в Програмата RGR;  

2. стимулиране на готовност за споделяне на собствения бизнес в рамките на 
ротарианското общество, във взаимен интерес, както с други 
ротарианци/ротарактори/ алумни, така и с Фондация Ротари; 

 

 

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

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

друга дума/фраза от по-горен йерархичен вид. 

**Алумен/Алумни – възпитаник на Ротари/неротарианец участвал в програма на Ротари 

 


