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РОТАРИ ИНФО-ЛИСТ №6/2020-21:  РОТАРИ ГРУПИ ЗА ПРИЯТЕЛСТВА ПО ИНТЕРЕСИ 

 

 
 
 

АНТОН ТОМЧЕВ      РК СЛИВЕН 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТ ЗА РОТАРИ ПРИЯТЕЛСТВА ПО ИНТЕРЕСИ 

 
 

 

 

Rotary Fellowship (Ротари групи за приятелства по интереси) e програма на 
Ротари Интернешънъл, която включва  международни групи в Ротари, които споделят 
общи интереси и страсти. Да бъдем част от Rotary Fellowship  е забавен начин да 
намираме приятели по целия свят, да споделяме професии и хобита, да обогатяваме 
своето ротарианско изживяване. 
 

Да бъдем част от международна Ротари група за приятелство по интереси е 
начин да се сприятеляваме с ротарианци, да се присъединяваме към глобална общност 
изградена около собствената ни професия или любимото ни хоби. 
 

Ротари групите по интереси осигуряват чудесен начин да създаваме нови 
приятели по целия свят и да подобряваме нашето ротарианско изживяване. Групите са 
международни, независимо организирани ротарианци, ротарактори и членове на 
нашите семейства. Групите се интересуват от тенис до вино, от маратонско бягане до 
готвене, от гмуркане до превозни средства за развлечение, от джаз и латино до 
компютри, от дегустация на вино и бира и много други. 
 

 

В момента официално признатите от Ротари 
Интернешънъл 89 Ротари групи за приятелство по 
интереси обединяват ротарианците чрез 
приятелство и разширени възможности да се 
насладят на любимите си развлекателни 
дейности, спорт и професии. Групите отчитат 
общо членство от 82 218 души в повече от 150 
страни по света !  
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Всяка година голяма част от групите по интереси в Ротари организират събития по 

време на  Международната конвенция на Ротари, за да се срещнат отново със стари 
приятели и да създадат нови, докато участват в проекти или проучват споделен 
интерес! 
 

Защо да се присъединим към Ротари група за приятелство по 
интереси ? 
 

1) За да се свържем със съмишленици, членове на Ротари и да се сприятеляваме 
по целия свят 

Да се сприятелим и да се срещаме с хора в мрежата на Ротари, с която вече имаме 
много общи неща. Развитието на тези нови взаимоотношения може да помогне за 
подобряване на нашето разбиране за света. Можем да обменяте идеи с други хора от 
ротарианската общност, да научим нови начини да служими чрез Ротари. 
 

2) За да се включим в проекти по инициатива на групата в която членуваме 
Например, ченовете на Ротари групата на любителите на бира Beers Rotarians Enjoy 
Worldwide (BREW)  даряват 25% от техния членски внос към групата, както и 
допълнително набрани средства на групата  Water and Sanitation Rotarian Action Group, 
която използва средствата за проекти осигуряващи чиста вода.  
 
       3) За да имаме възможност да развиваме лидерски умения 
Ротари групите по интереси дават на членовете възможности за лидерство, като 
създават приобщаваща среда за участие в дейности, обмен на идеи и изграждане на 
общност във всяко кътче на света. От служенето в Борда на директорите на FELLOWSHIP 
групата до дейности в комисии - като например планиране на специално събитие, или 
управление на присъствието на групата в социалните медии. Съществуват и много 
други начини за участие. 
 
       4)  За да споделяме общ интерес с приятели в условия на приятни за отдих 
дейности -  спорт и хобита  
       5)  По-нататъшно професионално развитие чрез запознаване с ротарианци от 
същата професия  

Как функционират групите ? 

1) Всяка група се управлява независимо от Ротари Интернешънъл, със свои 
собствени правила, изисквания за дължими суми и административна структура. 
2) Членството в групата е отворено за Ротарианци, съпрузи на Ротарианци и 
Ротарактори. 
3) Групите трябва да имат международен характер с активни членове в поне три 
държави. 
4) Всяка  група избира най-малко трима души, които администрират нейната 
работата. 
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Основни  предимства  
 

1) Групите дават на ротарианците възможността да създават трайни приятелства извън 
собствения си клуб или страна 
2) Групите допринасят за напредъка на световното разбирателство и мир 
3) Групите служат като стимул за привличане на нови членове към Ротари и трайно 
запазване на съществуващите членове 
 

Стартиране  
 

Ако развлекателния или професионален интерес на ротарианец не присъства в някоя 
от съществуващите групи по интереси или наличие на  инициатива такава да бъде 
създадена, той може да се свърже с екипа на Дистрикт 2482 или директно с Ротари 
Интернешънъл, за да получи повече информация, как може да се създаде нова бъдеща 
Ротари група за приятелства по интереси. 

 

Вижте пълния списък на FELLOWSHIP групите в Ротари Интернешънъл. 
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АРХ. ИЛИЯН НИКОЛОВ     ДГ,   РК СОФИЯ-СЕРДИКА  
 

Български ротарианци са активни в някои официални Ротари групи за приятелство по 
интереси : 
 

Значителен успех за нашето участие в ITFR – група на ротарианците тенисисти е 
провеждането на XII Световно първенство по тенис за ротарианци на кортовете на 
Комплекс „Албена“, 2016 г. 
               

 

 
Имаме вълнуващи спомени от 2012 г. с 
участието на клубове от Варна и Бургас в IYFR -  
група на ротарианците яхтсмени (Ротафлийт), 
обединяваща сто „Ротари флотилии“ от над 
двадесет страни. 
 
По българска инициатива, през 2013 г. е 
създадена IBFR -  група на ротарианците 
играещи боулинг с председател ПАДГ 
Любозар Фратев (РК Пловдив Пълдин), която 
организира ежегодни международни турнири 
за ротарианци и ротарактори. 

 
*   *   * 

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

Ще посоча следните ХИПОНИМИ* на РОТАРИ ГРУПИ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО ПО 
ИНТЕРЕСИ :  

1. Самочувствие и мотивация за едновременно споделяне на собствените и 
чуждите интереси и опит 

2. Мотивация за свързване със съмишленици по хобита с ротарианци, ротарактори 
и техните семейства от цял свят 

3. Пълноценни изживявания на основата на широките възможности, които отваря 
световното ротарианство, чиято интегрална част сме и самите ние 

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

друга дума/фраза от по-горен йерархичен вид. 

 


