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Ротари, ръководство за клубните председатели на комитета към фондация Ротари, заемащи
длъжност през 2016-17, 2017-18 и 2018 и 2018-19 година. Информацията в настоящата
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Направете справка в посочените източници за точните политики на Ротари. Промените в
документите относно структурата и политиките на Ротари следва да имат повече тежест от
политиките, изложени в настоящата публикация.
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ВАШАТА
РАБОТА
КАТО

КЛУБЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРИ
КОМИТЕТА КЪМ ФОНДАЦИЯ
РОТАРИ
Като клубен председател при комитета към фондация Ротари, Вашата задача е
да насърчавате своя клуб да прави дарения на Фондацията и да участва в
нейните дейности. За повече информация, разгледайте Управлявайте своя клуб:
Комитет към фондация Ротари.
ОТГОВОРНОСТИ
ВСИЧКИ КОМИТЕТИ

ВАШИЯТ КОМИТЕТ

Промотирайте грантовете и дейностите
Посещавайте обучителните събрания на Вашия на
дистрикт
Фондацията и помагайте на членовете да
участват в тях
Работете с президента-елект, избирайте и
подготвяйте членовете на комитета си
Създавайте подкомитет, когато това е нужно
(напр. за глобални грантове, дистриктни
грантове, набиране на средства, годишни
дарения, големи подаръци, PolioPlus и
Ротарианските центрове за мир)

Срещайте се редовно и планирайте дейности
Поставяйте цели пред комитета, за да
помогнете постигането на целите на клуба за
годината и наблюдавайте напредъка по тях

Управлявайте бюджета на Вашия комитет
Работа с другите комитети в клуба и във Вашия
дистрикт комитет по дейностите, които обхващат
множество клубове или инициативи

Вдъхновявайте членовете на клуба да правят
дарения за фондация
Ротари
Посетете семинара за управление на
грантове, за да може да квалифицирате
клуба си за грантове от Ротари, или
разговаряйте с Вашия президент-елект,
който ще посочи член от клуба Ви, който да
посети семинара
Наблюдавайте процеса по квалифициране за
глобални грантове от Ротари
Провеждайте вдъхновяващи клубни програми,
фокусирани върху Фондацията, поне четири
пъти в годината
Работете заедно в ковчежника, за да управлявате
всички средства по грантове от Ротари, които
Вашият клуб получава
Работете съвместно с комитета по проекти за
служба, за да разработите проекти, свързани
със средствата

Докладване на дейностите и напредъка на
комитета пред президента на клуба, съвета на
директорите и целия клуб
Определяне какво друго клубът очаква от
Вашия комитет
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СВЪРЖЕТЕ
СЕ!

СВЪРЖЕТ
Е СЕ
ОНЛАЙН

Направете своето Ротари
участие
наистина
международно
чрез
следните възможности за
работа в мрежа.

Намерете
нови
приятели:
Ротари
съдружия

Подобрете проектите
за обслужване:
Ротариански
групи за
действие

Сподел
ете
вашите постижения
по обслужване
Витрината на Ротари

Изградете мир
и заздравете
отношенията:
Комитети в
държавата
Срещнете се с
потенциални
партньори:
Проектни базари

СВЪРЖЕТЕ СЕ С
ГРУПА

Работете с други
членове: Онлайн
групи за
дискусия

Отпразнувайт
е клубните
партньорства
Клубове
близнаци

Съвместна
работа по
проекти за
обслужване:
Идеите на Ротари

Споделете
професионални
те си таланти:
Екип за
професионал
ни обучения
Споделете
международно
гостоприемство:
Ротари обмен на
приятелств
о

СВЪРЖЕТЕ
СЕ НА
ЖИВО

ОБМЯНА НА ИДЕИ: www.rotary.org/myrotary

ВЪВЕДЕНИЕ

Споделете Глава 1 с
членовете на Вашия
комитет, за да са
напълно наясно с
отговорностите си.

Поздравления за избирането Ви за председател на комитета. Това
ръководство ще Ви помогне да си поставите цели и да разберете своята
роля в помощта, която клубът Ви оказва на Фондацията.
Това включва политика и процедури, които всички клубове би трябвало да
следват, както и идеи, които може да сметнете за полезни.
Описанието на работните задължения на стр. 1 резюмира Вашите отговорности.
Можете да научите повече на обучителното събрание на Вашия дистрикт,
където ще имате възможност да изградите връзки и да споделите идеи
с други лидери от клуба и дистрикта. Прегледайте въпросите за дискусия на
страница 18 преди да дойдете.
Въпроси?
Ако имате въпроси относно своята роля, свържете се с лидерите, с които
работите, като напр. Вашият асистент гуверньор или паст председател на
комитета към фондация Ротари. Вашият Представител за клуба и дистрикта
също е на разположение, ако се нуждаете от помощ. На rotari.org и чрез нашите
служители в главния и в международните ни офиси, предлагаме помощ на осем
езика.
Можете да изпращате въпроси относно настоящото ръководство
или обучителните материали на Ротари на адрес learn@rotary.org.

ВЪВЕДЕНИЕ
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КАКВО ЧАКАТЕ?

БЪДЕТЕ АКТИВЕН
КЛУБ

Ръководството към „Активен клуб“ включва:
• История на успеха на даден клуб от Вашия регион
• Идеи, които Вашият клуб може да изпробва
• Ресурси за Вашия клуб в „Моят Ротари“

Вземете своето безплатно копие на
shop.rotary.org

ГЛАВА 1

РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА
КОМИТЕТА

Фондация Ротари предлага Ротари грантове, с които се финансират проекти, чиято крайна
цел е да подпомогнат световното разбирателство, добрата воля и мира, чрез подобряване на
здравето, подкрепа за образование и облекчаване на бедността.

БЪДЕТЕ ПОСРЕДНИК НА ФОНДАЦИЯТА ЗА ВАШИЯ КЛУБ
Една от отговорностите на комитета към фондация Ротари е да споделя истории с членове на
местните клубове относно това как Фондация Ротари прави възможни проектите за служба.
Когато даден член свърже проект на Ротари с финансиране от Фондацията, хората от
Фондацията се мотивират да участват и да направят своя принос.

КЛУБНИ СРЕЩИ
Веднъж на всяко тримесечие помолете да бъдете включен в дневния ред на срещата, за да
отдадете почит на членовете, които са направили принос, както и за да говорите за
начините, по които членовете могат да подкрепят Фондацията. Канете хора, които са
били част от Ротари и доброволци, които да говорят за това как те са имали полза от
Фондацията или как тя е помогнала на хора в тяхното обкръжение.
Видеоклипове и изображения можете да изтеглите безплатно, а брошурите, които можете
да намерите на shop.rotary.org също могат да обогатят презентацията Ви.

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ГРАНТОВЕ
Кандидатствайте за отпускане на грант, за да подобрите качеството и въздействието на
Вашите клубни проекти. По-добрите проекти ще направят клуба Ви по-привлекателен за
новите членове. Включете членовете в качеството им на планьори и доброволци. Веднъж
след като видят въздействието на един успешен проект за служба, те ще се мотивират да
промотират Ротари, Фондацията и клуба Ви.

РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КОМИТЕТА
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СЕМИНАРИ НА ФОНДАЦИЯТА
Насърчавайте членовете на клуба да посетят семинара на Фондация Ротари в дистрикта, а
да научат повече за Фондацията и за начините, по които могат да се включат. Вашият
комитет също може да проведе клубен семинар във връзка с Фондацията.
Планирането на ресурси включва Наръчника за лидери за дистриктния семинар във
връзка с фондация Ротари, членове от дистриктния комитет при фондация Ротари,
Вашият регионален координатор за Фондация Ротари, както и съветника Ви по въпросите
с даренията/големите подаръци.

НЕЗАВИСИМО ПРОУЧВАНЕ
Членовете могат да посетят Обучителния център на learn.rotary.org и да намерят курсове, с
които да обогатят познанията си за Ротари. Курсът по Основи на Фондация Ротари включва
PowerPoint презентация върху теми, свързани с Фондация Ротари, както и въпросник, с който
да проверите знанията си.

СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГРАНТОВЕ
Този семинар, провеждан от дистрикта, се фокусира върху добрите практики, чрез които се
гарантира, че всички спонсори по грантове на Ротари са подготвени да управляват
средствата, предоставени от тези грантове.
За да се квалифицирате за глобален грант от Ротари, поне един член на клуба — президентът, Вие или
друг член — трябва да посети обучителния семинар и да подпише Меморандумът за разбиране.
Абонирайте се за
Новинарски бюлетин
за дарения и
грантове , за да
получавате
актуална
информация,
съвети и ресурси
относно грантовете
от Ротари.
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ГРАНТОВЕ ОТ РОТАРИ
Фондация Ротари предлага грантове, които са в подкрепа на широка
гама от проекти, стипендии и обучения, които членовете
организират по цял свят. Съществуват два типа грантове:
дистриктни и глобални.

УПРАВЛЯВАЙТЕ СВОЯ КЛУБ: КОМИТЕТ КЪМ ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

ДИСТРИКТНИ ГРАНТОВЕ
Дистриктните грантове дават възможност на клубовете и дистриктите да подкрепят
малки по мащаб и краткотрайни дейности, които са адресирани към непосредствените
нужди на местните и чуждестранните общности, и такива, които са в съответствие с
мисията на Фондацията. Клубовете подават искания за финансиране на проекти към
дистрикта, който определя кои искания да одобри, както и сумата, която да поиска като
грант от Фондацията. След като грантът е получен, дистрикта разпределя средствата
между клубовете. Всеки дистрикт може да получи един дистриктен грант годишно.

ГЛОБАЛНИ ГРАНТОВЕ
Глобалните грантове са в подкрепа на големи по мащаб, международни проекти и
дейности, които отговарят на потребност, идентифицирана от общността-бенефициент, и
които включват активното участие на членовете на общността и клуба. Глобалните
грантове имат устойчиво, измеримо въздействие върху една или повече от областите на
фокус на Ротари и са замислени така, че да продължат да помагат на общността дълго след
като ротарианския клуб или дистрикт са приключили с работата си.
Фокусните области са:
• Мир и превенция/разрешаване на конфликти
• Превенция и лечение на болести
• Вода и санитарни условия
• Майчино и детско здраве
• Основно образование и грамотност
• Развитие на икономиката и на общността
Глобалните грантове предлагат минимална субсидия от Световния фонд в размер на USD
15,000, при минимален бюджет на проекта от USD 30,000. Субсидията от Световния фонд
се базира на 100 процента дял от средствата, разпределени към дистрикта или 50 процента
дял от паричните дарения. В началото на 2015 г. спонсорите ще трябва да добавят 5
процента към паричните вноски, които се използват, за да спомогнат при покриване на
разходите, свързани с обработката на вноските. Глобалните грантове трябва да имат два
основни спонсора, които могат да са клубове или дистрикти: партньор-домакин в
държавата, където се провежда дейността и международен партньор извън страната.
Кандидатстването по глобален грант е процес от две стъпки. Първо, ротарианските
спонсори се абонират за инструмент за кандидатстване за грантове и отговарят на въпросите
по първата стъпка, за да се уверят, че са готови да подадат кандидатура за отпускане на
грант. Тези въпроси разглеждат Общите условия по грантовете. След като спонсорътдомакин и международния спонсор са убедени, че искането за грант отговаря на всички
изисквания, Вашият клуб или дистрикт може да подаде кандидатурата онлайн. И двамата
председатели на дистриктни комитет към Фондация Ротари трябва да оторизират
кандидатурата преди Фондацията да я разгледа. Използвайте този онлайн наръчник или се
свържете с персонала на Фондация Ротари, за да получите отговор на евентуални въпроси,
свързани с подготовката на кандидатурата.
Служба по управление и квалификация. За да покажат своята отдаденост на етичното
управление на средства от Фондация Ротари, спонсорите по грантове трябва да са квалифицирани от
своите дистрикти. Вашият дистрикт трябва да бъде квалифициран, за да участва в тези грантове и на свой
ред трябва да квалифицира Вашия клуб, ако искате да кандидатствате за глобални грантове. Научете
повече подробности на Клубни ресурси във връзка с Меморандума за разбиране.

РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КОМИТЕТА
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Фондацията има две минимални изисквания за квалифициране на клуб:

•

Президента-елект на клуба или член, посочен от клуба да присъства на
дистриктния семинар по управление на грантове

•

Президентът на клуба и президентът-елект подписват Клубния
Меморандум за разбиране от името на клуба

Вашият дистрикт може да има допълнителни изисквания за квалифициране. След като Вашият
дистрикт квалифицира клуба Ви, можете да кандидатствате за глобален грант. За
въпроси относно квалифицирането, свържете се с Вашия председател на
дистриктния комитет към Фондация Ротари.

POLIOPLUS
Сред най-големите приоритети на Ротари е глобалното уверение за изкореняването на
полиомиелита. Чрез усилията на клубните членове по набиране на средства, Ротари
допринесе с над 1 млрд. щатски долара към кампанията PolioPlus. В допълнение, членовете
съставляват голяма доброволческа организация на местно равнище, която предоставя
подкрепа за клиники и мобилизира общностите за имунизиране или други дейности, свързани
с изкореняването на полиомиелита.
Вашият клуб може да помогне да постигнете целта по глобално изкореняване на полиомиелита като участва
по три основни начина:

•

Посредничество — Поканете местните съставители на политики (членове на парламента,
министри, членове на Конгреса, представители от агенциите за развитие) на местна среща на
Ротари клуб, за да обсъдите напредъка срещу полиомиелита и как те могат да напишат
историята като подкрепят борбата за унищожаване на болестта.

• Набиране на средства — Проведете събитие за набиране на средства за борба с

полиомиелита или посветете клубна програма на темата за изкореняване на
полиомиелита. Споделяйте информация с местните медии и отправяйте писма до
правителствените лидери, за да осигурите обществена подкрепа за програмата за
премахване на полиомиелита.

•

Обучение — Информирайте членовете на клуба за напредъка, постигнат от организацията, и
за това колко е важно да продължат да участват, докато целия свят не обяви, че
полиомиелитът вече не съществува. Споделяйте истории с местните медии, чрез които да
разкажете на общността си относно работата, която извършва клубът Ви за премахване на
полиомиелита. Включете примери за това с какво Вие допринасяте, както и цитати от местни
членове на Ротари и други съмишленици.

Ако Вашият клуб се намира в страна, където полиомиелитът е често срещан, то Вие можете да:

•

Бъдете активни — Предложете да помагате на председателя на комитета за PolioPlus във
Вашата страна чрез дейности по имунизация или наблюдение.

•

Бъдете посредник — Свържете се с правителствени лидери и здравни служители, за да
потвърдите тяхната ангажираност за един свят без полиомиелит. Потърсете контакт с
корпоративни и обществени лидери, за да насърчите подкрепата в усилията по
изкореняване на полиомиелита във Вашата страна.

•

Обучавайте — Разкажете на хората от Вашата общност за полиомиелита, за рутинните
имунизации и за това как един свят без полиомиелит означава по-добро здраве за всички
деца.

На тази страница – endpolio.org можете да намерите материали, които да използвате като
допълнение към Вашите усилия. Ако имате въпроси относно PolioPlus, пишете на адрес
polioplus@rotary.org.
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РОТАРИАНСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА МИР
Програмата на ротарианските центрове за мир предоставя стипендии за научна работа на
специалисти, които се стремят или към придобиване на образователна степен в областта на
международните отношения, науките за мира, решаването на конфликти, или към други свързани
с това теми, както и сертификат за професионално развитие в областта на мира и решаването
на конфликти, в някой от Ротарианските центрове за мир.
Вашият клуб следва да подаде до Вашия дистрикт кандидатури за отпускане на ротариански научни стипендии за
мир не по-късно от 31 май. Дистриктите трябва да подадат кандидатурите до Фондация Ротари не по-късно от 1
юли.
Вашият клуб може да се включи по няколко начина:
• Поканете бивши и настоящи научни стипендианти, участвали в инициативите на
Ротари за мир, които да споделят своя опит с клуба Ви
Номинирайте
кандидати за обсъждане от дистрикта
•
• Играйте ролята на домакини и съветници на научните стипендианти
Потенциалните и новоизбрани участници могат да научат повече като преминат през курсовете в
Обучителния център на Ротари за ориентиране на стипендианти, екипи за професионално обучение
и научни стипендианти за мир.

Свържете се с
Вашия
председател на
дистриктния
комитет към
Фондация Ротари,
за да намерите
хора, които са били
част от Ротари или
доброволци, които
да споделят
техните истории за
влиянието, което е
имала Фондация
Ротари в живота
им.

РАБОТА С ХОРА, КОИТО СА БИЛИ ЧАСТ
ОТ РОТАРИ
Хората, които са били част от Ротари, включват всеки, който е участвал в
програма на Ротари. Над 118,000 души са участвали в програми,
финансирани от Фондация Ротари. Всички те са явни застъпници на
Ротари и на Фондацията и са потенциални членове, както и дарители.
Хората, преминали през програми на Ротари, могат също да помогнат на
клуба Ви чрез:
• Свързване на Ротари клубове от различни страни за служба и
изграждане на съдружия
• Споделяне с членовете на клуба и медиите на личните им впечатления
за това как Фондацията е променила живота им
• Промотиране на програмата пред хора от тяхното обкръжение
• Предоставяне на съвети при избора на участници в програмата и помощ при
ориентирането и провеждането
на програми
Включване
като член на клуба Ви
•
Свържете се с председателя на членския комитет на дистрикта, за да
разберете как можете да интегрирате хора, завършили програми на
Фондацията, в дейностите на клуба.

СИСТЕМА SHARE И СРЕДСТВА,
РАЗПРЕДЕЛЕНИ КЪМ ДИСТРИКТА
Благодарение на системата SHARE, вноските към Фондация Ротари се
превръщат в грантове, които правят света по-добро място и променят
животи. Сред членовете на управителния съвет на Фондацията са
ротарианци от цял свят, които участват във взимането на решения за
грантове и програми на Фондацията.
РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КОМИТЕТА
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В края на всяка ротарианска година, даренията към Годишния фонд-SHARE от всички Ротари
клубове в даден дистрикт биват разпределени в два фонда:
• 50 процента биват кредитирани към Световния фонд
• 50 процента биват кредитирани към фонд, посочен от дистрикта
Фондацията използва частта от Световния фонд, за да заплаща за световните програми, налични
във всички дистрикти на Ротари. Вашият дистрикт използва частта, отредена за дистрикта, за да
финансира грантове и програми на Фондацията по свой избор.
Фондация Ротари работи на тригодишен цикъл на финансиране, направен така, че да
предостави на дистриктите време да планират и изберат проекти и дейности, и също така
дава възможност на Фондацията да използва печалбите от инвестицията, за да покрива
административни разходи и такива, породени от разработването на фонда.
Вашият дистриктен комитет към Фондация Ротари решава как да използва средствата, разпределени към
дистрикта, като за целта се консултира с клубовете във Вашия дистрикт. Свържете се с Вашия председател
на дистриктния комитет към Фондация Ротари, за да научите повече.

ДАРЕНИЯ ЗА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ
Подаръците за Фондацията могат да се насочват към Годишния фонд, фонда за дарения
(Endowment Fund) или за фонд PolioPlus. Изпращайте своите дарения чрез Rotary.org като
отидете на раздел Take Action и изберете GIVE NOW.

Можете да влезете в профила си в „Моят Ротари“, за да направите дарение от името на
член на клуба и да получите достъп до отчетите на Фондацията за Вашия клуб чрез
формуляр за множество дарители и формуляр за индивидуален дарител.
Ако нямате достъп до
тези отчети, Вашият секретар или президент трябва да Ви добавят като
клубен офицер в
Rotary.org.
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ФОНД POLIOPLUS
Въпреки огромните ресурси, които вече са налични, спешно са необходими и още пари, за
да достигнем до всички деца в останалите държави, където полиомиелитът е все още често
срещан. Клубните членове биват насърчавани да правят дарения към фонда PolioPlus, който
помага за продължаване на усилията по имунизация, докато полиомиелитът не изчезне по
цял свят. Вашият комитет може да организира събития за набиране на средства в подкрепа
на PolioPlus. Грантовете, направени от този фонд, помагат за заплащане на националните
имунизационни дни и за дейности по наблюдение.

ГОДИШЕН ФОНД
Годишният фонд е главният източник на средства за грантове и дейности на Ротари.
Инициативата „Всеки ротарианец, всяка година“ насърчава всеки член да участва в проект на
Фондацията и всяка година да дава своя принос към Годишния фонд. Можете да подкрепите тази
инициатива по следните начини:
• Правете своя подарък за Фондацията в началото на ротарианската година
• Насърчавайте всеки клубен член да прави подарък всяка година
• Обяснявайте на членовете как техните дарения към Годишния фонд подкрепят
грантовете и дейностите на Фондацията, с които се постига добро по цял свят

•

Поощрявайте членовете, които подкрепят Фондация Ротари

ФОНД ЗА ДАРЕНИЯ (ENDOWMENT FUND)
Фондът за дарения гарантира дългосрочната жизнеспособност на грантовете и програмите на
Фондацията. Даренията от Фонда за дарения се инвестират във вечни ренти. Процент от
общата стойност на фонда се насочва директно всяка година към грантовете и програмите на
Фондацията. Даренията към Фонда за дарения обикновено са в значителни размери и могат
да са преки парични дарения, акции и други ценни книги, завещания или споразумения за
доживотен доход. Членовете на клуба, които искат да подкрепят Ротарианските центрове за
мир, могат да направят дарения към тази програма чрез Фонда за Дарения (Endowment Fund).
Ако познавате член на Вашия клуб, който може да направи голямо дарение на Фондацията,
свържете се с регионалния координатор на Фондация Ротари или с помощник-регионален
координатор на Фондацията, който обслужва Вашата област, за информация относно как да
финализирате такова дарение.

СРЕДСТВА ОТ ОБЩНОСТТА
Макар и голяма част от даренията да идват от членовете, общността също допринася чрез
набиране на средства и независими дарения. Планирайте събития за набиране на средства,
за да дадете възможност на общността да подкрепи Вашия клуб и Ротари. За повече
информация, вижте частта, посветена на набиране на средства в Управлявайте своя клуб:
Комитет по проекти за служба.

РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА КОМИТЕТА
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ПООЩРЯВАНЕ НА ДАРЕНИЯТА
Откровеното признание за нечие дарение е първата стъпка към получаване на
допълнителна финансова подкрепа. Фондация Ротари е признателна на
дарителите за тяхната финансова подкрепа или ангажираност за бъдещи
дарения. Намерете повече информация на страницата за поощрения –
Recognition – на Rotary.org.

ПРИЗНАТЕЛНОСТ ОТ ФОНДАЦИЯ РОТАРИ
Признателност към отделните хора

Признателност към клуба

Поддържащ член на Фондация Ротари

100% поддържане на фондация Ротари
Банер за член на клуба (даван годишно)

Пол Харис Фелоу
Пол Харис Фелоу – множество
награди

Банер „Всеки ротарианец, всяка година“
(даван годишно)

Общество „Пол Харис“

Банер „Топ три клуба на глава от
населението, направили дарения към
Годишния фонд“ (даван годишно; по
дистрикти)

Удостоверение за признателност
(предлагат се и за корпорации)

Банер 100% Пол Харис Фелоу клуб
(при поискване)

Благодетел

Удостоверение за признателност PolioPlus
(за клубове, дарили USD 1500 към
PolioPlus)

Паметно удостоверение „Пол Харис
Фелоу“

Общество на наследствата
Голям дарител
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ГЛАВА 2

КЛУБЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРИ
КОМИТЕТА КЪМ ФОНДАЦИЯ
РОТАРИ
Вие сте председателя на Вашия комитет към Фондация Ротари. Какво следва от тук нататък? Срещнете се с предишния
председател на комитета, прегледайте правилата и стратегическия план на Вашия клуб и започнете да мислите кой още ще
бъде във Вашия комитет. Можете също така да започнете да планирате как ще ръководите комитета си. В допълнение към
това, че ще станете експерт в предметната област на комитета Ви, ще ръководите и неговите членове.

ВАШИЯТ КОМИТЕТ
В много клубове членовете са в служба на комитета в продължение на три години, така че
има вероятност някои от настоящите членове на комитета да застъпят и във Вашия мандат.
Ако се налага да запълвате свободни позиции в комитета, работете с президента-елект, за да
намерите някой с международен или доброволчески опит или опит в набирането на средства.
Като председател, Вие ще делегирате задачи, за което е нужно да определите как найдобре да използвате уменията и интересите на членовете на Вашия комитет. Можете да
ги подготвите по следните начини:
• Информирайте ги за текущите дейности и цели на комитета
• Съберете на едно място новите членове на комитета с по-опитните
• Насърчавайте си да общуват с колеги от други клубове
• Известявайте ги за дейности и срещи в дистрикта
• Споделяйте ресурси
Работете съвместно с другите комитети в клуба Ви, за да увеличите
влиянието на Вашия клуб. Например, работете заедно с комитета за:
• Проекти за служба, за да обмислите дали някои от тях биха могли да се
финансират от Ротари грантове
• Връзки с обществеността, за да промотирате проекти, събития за набиране на
средства и участие на членовете
• Дейности по разширяване на членството, за да намерите и включите в
клубните дейности хора, преминали през програми на Ротари
Тези разговори би трябвало да са периодични и да се провеждат по време на
срещите на съвета на клуба.
КЛУБЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРИ КОМИТЕТА КЪМ ФОНДАЦИЯ РОТАРИ
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ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ
В качеството си на председател Ваша отговорност е да се уверите, че комитетът поставя и
постига годишните си цели, които са в подкрепа на неговия стратегически план. Следва да
поставите цели заедно с Вашия президент и други лидери в клуба по време на обучителното
събрание на дистрикта. Президентът или секретарят могат да впишат целите в Ротари Клуб
Централ.

ЕФЕКТИВНИ ЦЕЛИ
Уверете се, че годишните цели отразяват възможностите и интересите на клуба. Целите трябва
да са споделени, измерими, предизвикателни, постижими и определени във времето.
Например: Всички наши клубни членове да са направили дарение към Годишния фонд до
1 януари.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Работете с комитета си, за да разработите план за действие или серия от по-дребни цели или стъпки,
необходими за постигане на основната цел. За всяка стъпка:
• Посочете краен срок
• Определете кой е отговорен за изпълнението
• Решете как ще измервате прогреса и успеха
• Помислете с кои ресурси разполагате и намерете онези, които Ви липсват
Редовно правете оценка на напредъка и коригирайте целите, ако е нужно.

МОТИВАЦИЯ
Част от ролята Ви на председател е да поддържате мотивираност сред членовете на комитета си.
Запомнете, че членовете на Вашия комитет са доброволци. Сред често срещаните мотиватори са
следните:
• Уверение, че целта ще бъде ползотворна
• Убеденост, че целта е постижима и ще бъде успешна
• Възможности за създаване на съдружия и работа в мрежа
• Задания, които оползотворяват специализираните умения на всеки член
• Увереност, че членовете се наслаждават на работата в комитета

БЮДЖЕТ
Преди 1 юли работете с председателя на комитета, който предстои да освободи поста си
и с ковчежника на клуба, за да определите от какви средства ще се нуждае клубът Ви и за
да се погрижите тези средства са включени в бюджета на клуба. Уверете се, че сте
включили всички планирани дейности по набиране на средства.
Упражнявайте надзор върху средствата, транзакциите и отчетите и следете финансовото
състояние на бюджета на Вашия комитет по всяко време. Ако се срещате редовно с ковчежника
на Вашия клуб, ще можете да предприемете действия, ако се появят проблеми.

14

УПРАВЛЯВАЙТЕ СВОЯ КЛУБ: КОМИТЕТ КЪМ ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

ГЛАВА 3

РЕСУРСИ
ПОДКРЕПА ВЪВ ВРЪЗКА С КЛУБА, ДИСТРИКТА И
СЕКРЕТАРИАТА
•

Дистриктен комитет към Фондация Ротари — Следи за правилното извършване на всички
дейности на Фондация Ротари във Вашия дистрикт

•

Регионален координатор на Фондация Ротари – Помага на дистриктите и клубовете по
всички теми, свързани с Фондацията, включително и за грантове и управление на
грантове, набиране на средства и програми като PolioPlus и Ротарианските Центрове за
Мир

• Помощник-регионални координатори на Фондацията — помагат на регионалните

координатори на Фондацията и на клубовете по всички теми, свързани с Фондацията,
включително и грантове и управление на грантове, набиране на средства и програми
като PolioPlus и Ротарианските Центрове за Мир.

•

Съветници по дарения/големи подаръци – Помагат за привличането и организирането на
големи подаръци и дарения към Фонда за Дарения (Endowment Fund)

•
•

Координатори по „Прекратяване на полиомиелита сега“ — Предоставят лидерски
умения и дейности по финансова подкрепа за дистриктите и клубовете във връзка с
кампанията за унищожаване на полиомиелита

Комитети за PolioPlus — Изпълняват функцията на международни, регионални, национални или
местни съветници във връзка с участието на Ротари в дейностите по изкореняване на
полиомиелита.

•

Финансови представители — Служители от финансовия отдел на Ротари Интернешънъл,
които следят за фактурите на клубовете, плащанията, чартърните такси и други финансови
въпроси

•

Фискални агенти — Свържете се с международния офис, за да разберете кой е Вашият
фискален агент

•

Дистрикт гуверньор – може да Ви съветва относно стратегии, чрез които да направите
клуба си по-ефективен

• Асистент-гуверньор – посещава клуба Ви поне веднъж на тримесечие и може да
отговаря на въпроси и да предлага съвети

•
•

Други председатели на комитети във Вашия дистрикт – служат като източник на нови идеи и
са потенциални партньори в инициативите на клуба
Паст председатели на комитети и лидери – съветват Ви при планиране на годината

РЕСУРСИ
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•

Представители в подкрепа на клуба и на дистрикта — Членове от персонала на главния офис
на Ротари или на международните офиси, които са насреща, за да отговорят на
административни въпроси и да пренасочват други запитвания към правилните служители на
Ротари

•

Център на Ротари за поддръжка — Екип, готов да отговаря на въпроси; можете да се свържете
с него на contact.center@rotary.org или без такса (за САЩ и Канада) на 866-9-ROTARY (866976-8279); Ротарианците извън Северна Америка следва да се свържат със своите
международни офиси

•

ПОЛИТИКА И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ
Процедурен наръчник — Политики и процедури на Ротари Интернешънъл и неговата

Фондация, основани чрез законодателен акт, Съвета на директорите на РИ и Членовете на
управителния съвет на Фондация Ротари, издаван на всеки три години след Съвета по
Законодателството; съдържа конституционни документи на РИ
• Кодекс за политиките на Ротари и Кодекс за политиките на фондация Ротари
• Препоръчителни правила на Ротари клуб
• Стандартна конституция на Ротари клуб

•

ОНЛАЙН РЕСУРСИ
Rotary.org — Уеб сайтът на Ротари предоставя на лидерите на клубове цялата информация,

ресурси, и инструменти, от които се нуждаят, за да подкрепят дейностите на своя клуб; отидете
на „Моят Ротари“, за да получите достъп до ресурси на ниво клуб, за развитие на членство,
създаване на промоционални материали, ръководене на клуба, набиране на средства и други

УЧЕНЕ И ПРЕПРАТКИ
• Обучителен център — Запишете се на курсове, за да развиете уменията си и
да научите повече за Ротари

•

Официална директория — Контактна информация относно офицерите в РИ
и във Фондацията, относно комитетите, ресурсни групи и персонала в
Секретариата; световен списък на дистрикти и гуверньори; азбучен списък
на клубове в рамките на различните дистрикти, включително и данни за
контакт; издавани ежегодно
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УПРАВЛЕНИЕ
• Shop.rotary.org — Онлайн магазинът на Ротари за поръчки на публикации, DVD-та,
формуляри и материали

•

Администрация на клуба — Организирайте списъците с членове и офицери на
Вашия клуб, както и информацията на клуба и други

•

Бранд център — Персонализирайте брошурата на Вашия клуб и изтеглете
логата на Ротари

СЪОБЩЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
•

Активен клуб: План за лидерство на Вашия клуб — Регионализирани публикации с
примери за това как клубовете се превръщат от посредствени в такива,
изпълнени с живот

•

Референтен наръчник на Фондация Ротари — Поглед върху програмите и услугите
на Фондация Ротари, както и на информация за допълнителни ресурси
Политика за приемане на подаръци — Поглед върху видовете подаръци, приемани от

•

Фондация
Ротари, включително и подаръци за Фонда за Дарения (Endowment Fund)

•

Факти за Фондация Ротари — Джобен наръчник с актуална статистика за
Фондацията

•

Годишен отчет на Ротари — Финансови отчет за края на година и забележими
постижения по програми

•

Дарения и грантове — Двумесечен новинарски бюлетин с информация, която ще Ви
помогне да подкрепяте работата на Ротари чрез дарения и дейности, финансирани от грантове

•

Р о т а р и л и д е р — Онлайн новинарски бюлетин, който излиза два пъти месечно за
лидерите на Ротари клубове и дистрикти
Ротари списания — Ротарианецът, официалното месечно списание на Ротари и
30 регионални Ротари списания на 24 езика

•

РЕСУРСИ

17

ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ ЗА
ОБУЧИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА
ДИСТРИКТА
Когато обмисляте тези въпроси, разговаряйте с лидерите на клуба, които отстъпват и тепърва
встъпват в служба, за да споделите идеи.
Какви са отговорностите на клубния комитет към Фондация Ротари и какви са Вашите
отговорности като председател?

Какви клубни цели са поставени пред Вашия комитет?

По какъв начин Вашият комитет може да насърчи членовете да дадат принос за Фондация
Ротари и как можем да им помогнем да го направят?

Как ще привлечете хора в полза на Фондацията и как ще ги вдъхновите да дарят?

Какво ще делегирате на членовете на комитета и как ще им оказвате подкрепа?
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РОТАРИ КЛУБ ЦЕНТРАЛ
ПЛАНИРАЙТЕ ЗАЕДНО
СЛЕДЕТЕ НАПРЕДЪКА
ПОСТИГАЙТЕ ЦЕЛИТЕ
Защо е добре клубовете
да използват Ротари Клуб Централ?
Всичко е събрано на едно място.
Елиминира необходимостта от
хартията.
Подпомага
приемствеността в
лидерството.
Дава възможност на
клубовете да следят
напредъка си.
Създава прозрачност.
Показва важната работа,
която извършват Ротари
клубовете по цял свят.

Единен Ротари Център
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA
www.rotary.org

Как да вляза в Ротари
Клуб Централ? Посетете
www.rotary.org/clubcentral.

Кой може да използва
Ротари
Клуб Централ?
Всички ротарианци могат да
видят целите и постиженията на
всеки клуб. Настоящият и
следващият президент на клуба,
секретарят, изпълнителният
секретар, ковчежникът,
председателят на Фондацията и
председателят по въпросите на
членството
могат да добавят и редактират целите и
постиженията на своя клуб.

226E-EN—(315)

