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РОТАРИ ИНФО-ЛИСТ №5/2020-21:  РОТАРИ ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 
 
 

МАЯ ВЛАДИМИРОВА      РК МОНТАНА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТ ЗА РОТАРИ ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЕ  
 

Ротари групи за действие (Rotary Action Groups) са независими групи от експерти 
в определени области на познанието, събрани от цял свят и свързани с Ротари. 
Ръководна роля в тези групи имат ротарианци, ротарактори или стипендианти на 
Ротари. 

Всеки ротарианец или ротарактор има възможност да се включи в работата на 
Ротари група за действие. Приведени в съответствие със стратегическия приоритет на 
Ротари Интернешънъл – „да увеличим нашето въздействие“, Ротари  групите за 
действие сътрудничат с  Ротари клубове и дистрикти при реализацията на 
ротарианските проекти : предлагат своята висока експертност в подкрепа на 
планирането и изпълнението на проекта, помагат при намиране на партньори, помагат 
при осигуряване на финансирането, предлагат и редица други ресурси. Ротари групите 
за действие могат да помогнат на клубовете и в подготовката на документация за 
получаване на безвъзмездни средства, при извършване на анализи и оценки на 
общността, при създаване на всякакви планове за мониторинг и оценка.  

Как да стартирате : 

- Прочетете : Guide for Prospective Action Groups в сайта на Ротари Интернешънъл; 
- Присъединете са към съществуваща дискусионна група или започнете нова; 
- Използвайте присъствието на Ротари в Facebook, Twitter, LinkedIn за да 

популяризирате идеите си; 
- Участвайте в Международната конвенция (Rotary International Convention) и в 

други Ротари събития и увеличавайте своите познанства; 
- Обърнете се към дистриктни лидери на други страни за да градите нови 

контакти . 

 
Намерете и се присъединете към подходяща за Вас РОТАРИ ГРУПА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

за да почерпите чуждия и да споделите Вашия професионален опит ! 
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Подробна информация може да намерите (чрез Вашия акаунт в MyRotary) на: 

https://my.rotary.org/en/take-action/empower-leaders/join-rotarian-action-group 

 

Информация за Ротари групи за действие  по зони на фокус :  

 

Насърчаване на мира 
 Превенция на домашно насилие 
 Мир 
 Бежанци 
 Предотвратяване на робство 

 
 

Борба с болести 
 Предотвратяване  

на пристрастявания 
 Алцхаймер / Деменция 
 Предотвратяване на слепота 
 Кръводаряване 
 Диабет 
 Семейно здраве /  

предотвратяване на СПИН 
 Здравно образование и уелнес 
 Слух 
 Изкореняване на хепатита 
 Малария 
 Множествена склероза 
 Душевно здраве 
 Преживели полиомиелит 

 

Осигуряване на чиста вода и 
канализация 

 Вода, канализация и хигиена 
 
Спасяване на майки и деца 

 Изкривен крак (Clubfoot) 
 Майчино и детско здраве 

 
Подкрепа на образованието  

 Основно образование и грамотност 
 
Нарастващи местни икономики 

 Икономичесо развитие  
на общността 

 Помощ при бедствия 
 
Опазване на пиродната среда 

 Застрашени видове 
 Устойчивост на околната среда 

 
Групи за действие в повече от 
една област 

 Решения за растения за изхранване  
 

 

Можете да използвате и следните допълнителни ресурси : 

 Rotary Action Groups flier 

 Rotary Action Groups directory 

 Rotary Action Groups annual report 

 Rotary Action Groups presentation 

 

 Rotary Action Groups Standard Bylaws 

 Visual Identity Guidelines for Rotary Action Groups 

 Rotary Action Groups Office Reporting Forms 

 Work with Rotary Experts (PDF) 

 

Ако имате въпроси свържете се с :  actiongroups@rotary.org. 
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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. 

 

Ще посоча следните ХИПОНИМИ* на РОТАРИ ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЕ :  

1. Самочувствие и мотивация за споделяне на собствения професионален опит  
2. Подпомагане на професионални проучвания, свързани с проблемите на 

конкретни общности 
3. Стремеж към пълноценно участие в международен експертен екип  
4. Готовност за подкрепа на реализацията на значителни ротариански проекти 

навсякъде по света 
 

 

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

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

друга дума/фраза от по-горен йерархичен вид. 

 


