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3  АДМИНИСТРИРАНЕ 
 

 
 
 
 
 

Дистриктният комитет на РФ има различни административни задължения, 
свързани с Дистрикта и Клубовете му. 

 
 
 

Подкрепа на Клубните 
Комисии на РФ 
Председателят на Дистриктният Комитет на РФ е отговорен за насърчаването 
на всеки Клуб, да създаде Комисия на РФ, да обучава членовете на Клубната 
Комисия на РФ, за да повишава осведомеността за фондацията. Обмислете 
споделянето на следните предложения за повишаване на осведомеността за 
Фондацията: 

»  Посветете време на Фондацията, на Клубните срещи, най-малко веднъж 
на три месеца, със специален акцент през Ноември- Месецът на РФ. 

»  Използвайте Клубния бюлетин , за да държите членовете информирани 
относно дейностите на Фондацията и прогреса по Клубните и 
Дистриктните цели. 

»  Работете  с  Клубния  или  Дистриктния  Комитет  по връзки с обществеността, за да 
информирате местните медии за нови дейности на РФ. 

»  Поканете Алумни на РФ , да участват в Клубни събития и проекти. 

»  Планирайте обществено събитие за набиране на средства за промотиране на 

Фондацията. 

»  Отличете Ротарианците и другите лица , които са предоставили 
отличителна служба или са направили значителни финансови приноси 
за РФ. 

»  Насърчете Клубовете да търсят кандидати за Ротариански стипендии за мир. 
 
 
 

Поставяне на цели 
Дистриктният комитет на РФ трябва да работи отблизо с Дистрикт 
Гуверньора-елект, за да помогне на Клубовете да поставят целите за участие 
в Дистриктната РФ и във финансови приноси, както и за развиването на 
планове за постигане на тези цели. Поискайте всеки Клуб да постави цели за 
Фондацията, които да могат да бъдат включени в Дистриктните цели. 
Клубните цели за набиране на средства се обединяват в световна цел, която 
се обявява на ежегодната Конвенция на РИ. Клубовете могат да докладват 
целите си чрез Member Access на www.rotary.org. 

 

Когато развивате Дистриктните цели, обмислете това, което Клубовете в 
дистрикта Ви биха искали да направят  в рамките на три години. Например, ако 
Клубовете Ви желаят да спонсорират стипендиант, да извършат мащабен 
хуманитарен проект и да допринесат за Фонда PolioPlus, Дистриктните цели 
трябва да включват събиране на средства, необходимо за изпълнението на тези 



дейности в рамките на три години. Вижте Дистриктното Ръководство за 
планиране, което ще Ви помогне за развиването на Дистриктните цели за 
годината. 
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Обучение 
Членовете на Дистриктния Комитет на РФ трябва да присъстват на 
Регионалния Семинар на РФ, провеждан от Регионалния координатор на РФ, 
както и на Дистриктния Семинар за обучение на екипа и други Дистриктни 
срещи за обучение. 

 

Председателят на Дистриктния Комитет на РФ, в сътрудничество с Дистриктния 
Комитет по обучение на ротарианците, има лидерска роля в планирането на 
семинарите,  описани по-долу,  както може и да е говорител или фасилитатор/?/. В 
зависимост от Дистриктните географски характеристики и езиковите нужди, 
семинарите могат да бъдат провеждани многократно или да бъдат 
комбинирани , за да постигнат присъствие на най-голям брой Клубове. 

 
 
 

Ротари напомняне 
 

За да се намали натоварването 

от провеждане на поредна 

среща за обучение, се 

опитайте да 
порведете Семинара 

за управление на 

грантове, незабавно 
след ПЕТС, 

Дистриктната 

Асамблея, 
Дистриктната 

Конференция или 

Дистриктния 

Семинар на РФ. 
 

 
 
 
 
 
 

Р 
 
Ротари напомняне 

 

Помолете участниците 

да минат курсовете на 
РФ на learn.rotary 

.org  преди да 

присъстват на 
обучението. 

Членовете трябва да 

се регистрират в 

Member Access 
преди да могат да 

преминат курсовете. 

Дистриктен Семинар на РФ 
 

Уверете се, че е проведен поне един Дистриктен Семинар на РФ за Клубните 
лидери годишно, не по-късно от 15 Ноември. Ангажирайте и членовете на 
Дистриктните Подкомитети на РФ с планирането на семинара и се 
консултирайте с Регионалния Координатор на РФ. Лидерите на Семинара могат 
да ползват Ръководството за Провеждане на Дистриктен семинар на РФ-District 
Rotary Foundation Seminar Manual , за напътствия по сесиите и слайдовете. 

 
Семинар за управление на грантове 

Всички Дистрикти могат да започнат да квалифицират Клубовете си през 2012-13. 
 

Дистриктите трябва да проведат Семинар за управление на грантове за всички 
Клубове, които желаят да се квалифицират  и да кандидатстват за средства по 
Глобални грантове; провеждането на този семинар е също и част от 
изискванията за Дистриктна квалификация. Семинарът гарантира ,че 
Клубовете разбират Клубният Меморандум за разбирателство и, че те ще 
предоставят правилен контрол върху средствата по грантове на Фондацията. 
Председателят на Дистриктния Комитет на РФ  трябва да проследи 
присъствието на този семинар, като част от индивидуалния квалификационен 
процес на всеки Клуб. Погледнете Лидерско Ръководство за провеждане на 
Семинар за управление на грантове-Grant Manage- ment Seminar Leaders’ Guide   за 
напътствия по сесиите и слайдовете и обмислете дали да помолите Клубните 
представители да погледнат Ръководството за управление на грантове- Grant 
Management Manual  преди семинара. 

 
Семинар за обучение на Президенти-елект (ПЕТС) 
 

В частта за Фондацията, в сесиите на ПЕТС, работете заедно с Дистриктния 
Комитет по обучение, за да гарантирате , че Клубните Президенти-елект: 

»  Са установили цели, които трябва да се отчетат пред РФ, в началото на Май. 

»  Са назначили Председател на Клубната Комисия на РФ , преди Дистриктната 

Асамблея. 

»  Са развили план за постигане на целите на Фондацията от 1 Юли. 

»  Са мотивирали Ротарианците да подкрепят РФ. 
 

Погледнете Ръководството за провеждане на Дистриктен Семинар за 
Обучение на Президенти-елект - Presidents-elect Training Seminar Leaders’ Guide 
за напътствия по сесиите и слайдовете . 

 
 Дистриктна Асамблея 

 

Помагайте на Дистриктния преподавател, в създаването на сесиите за 
Фондацията на Дистриктната Асамблея, за да се покрият нуждите на 
Клубовете в Дистрикта. 
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Награди за служба за Ротарианците 
Обединените усилия на Ротарианците по света, позволиха на РФ да постигне 
известност и да се отличи като лидер в движението за постигане на световно 
разбирателство и мир. Попечителите на РФ създадоха няколко награди за 
служба , с които да отличават Ротарианците, които са помогнали на РФ да 
стане това, което е. Дистриктният комитет на РФ трябва да помогне на ДГ  при 
номинирането на квалифицирани реципиенти  на следните награди: 

»  Н а г р а д а  з а  Д и с т р и к т н а  с л у ж б а  н а  Р Ф   

»  Г р а м о т а  з а  з н а ч и м а  с л у ж б а  з а  РФ   

»  Н аграда за отличителна служба за РФ  

»  Награда за служба за свят без полиомиелит 

»  Награда за регионална служба за свят без полиомиелит (PDF) 

»  Награда за международна служба за свят без полиомиелит (PDF) 

»  Награда за глобална служба на Алумни за човечеството (PDF) 
 
 
 

Ресурси на РФ 
Има много ресурси, които са достъпни за Вас, за да помогнат за ролята Ви на 
Дистриктен Лидер. Запознайте се с тях, за да можете да насочвате Клубните 
Лидери, които търсят повече информация за РФ. 

 
Ротарианци 

Ротарианците, които служат на зонално или регионално ниво, могат да помогнат 

на Дистрикта Ви. 

»  Координаторът на „Елиминиране на полио сега” предоставя лидерски 
напътствия и насърчава осведомеността, защитничеството и дейности за 
финансова подкрепа на Дистриктни и клубни нива, по работата към свят 
без полиомиелит. 
»  Регионалният Координатор на РФ (RRFC) , обслужващ Дистрикта Ви, 
може да помага на Комитета Ви  в планирането, промотирането и 
провеждането на Дистриктния Семинар на РФ, установявайки Дистриктни 
цели за програмата  и финансова подкрепа, както и посочването на ресурси и 
партньори за постигането на тези цели. Вашият RRFC може да ви предложи 
ценни съвети относно въпроси свързани с РФ. Комитетът Ви е силно окуражен 
да работи отблизо с RRFC и да предоставя доклади , както се изисква. 
Асистентът на Регионалния Координатор на РФ е част от екипа на  
RRFC, работещ за да помага на Клубовете и Дистриктите в територията си,  
по набирания на средства и участие в грантове и програми. 
»  Координатори на Алумни на РФ  могат да Ви помогнат да поддържате 
своите Алумни – активни в Ротари. Те повишават осведомеността на 
Ротарианците за Алумни на РФ и ги представят  като ресурс за Клубните и 
Дистриктни проекти за служба и дейности. Те работят отблизо с 
Дистриктния Комитет по членството , по дейности на Алумни на РФ. 
Алумни на РФ могат да бъдат мощни говорители на Клубни и Дистриктни 
събития, така че можете да поговорите с Вашия Координатор на Алумни, 
относно предложения за говорители. 

 

Координаторите на Алумни на РФ работят с RRFC по провеждането на 
Алумни събития и семинари за ориентация на стипендианти, както и по 



развиването на Асоциация на Алумни на РФ. 
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Ротари 

напомняне 
 

За обиколка на 

уеб сайта на Ри, 

посетете 
learn.rotary.org. 

rOtAry.Org 
 

 
 

 
Уеб сайта на РИ  - www.rotary.org, е най-актуалния ресурс на Ротари. Това е 
мястото ,където можете да намерите последни новини, обявления на промени в 
политиките на РФ след срещи на Борда на РИ и на Попечителите на РФ и 
актуална информация  за РИ и РФ. Повечето публикации за РФ могат да бъдат 
изтеглени от уеб сайта. 
 
Членски Достъп - Member Access 
 

Той дава на Ротарианците персонализиран достъп до  множество онлайн 
услуги свързани с РИ и РФ. Приложена е таблица, посочваща някои от 
докладите , които Дистриктните Лидери могат да видят там. Помнете ,че 
Гуверньорът-елект и Гуверньорът трябва да докладват за Дистриктните 
назначения, на РИ, за да могат Дистриктните Лидери да имат достъп до 
Членския Достъп. Подобно, Клубните Президенти или Секретари трябва да 
докладват кои са Председателите на Клубните Комисии на РФ и 
Ковчежниците. След като позициите са докладвани, Клубните и Дистриктните 
Офицери трябва да се регистрират в Member Access. Всички Ротарианци могат 
да се регистрират , за да имат достъп до лични данни за приноси и история на 
отличията, да обновяват лични данни за контакт и т.н. 
 

Дистриктните Лидери използват Member Access за квалифициране на 
Дистрикта,кандидатстват за грантове, наблюдават процесите по грантове, 
подават отчети по грантове и преглеждат интернет модулите за обучение на 
learn.rotary.org. 
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Достъпните опции на Member  Access с п о р е д  Д и с т р и к т н а т а  р о л я  
 

 
 

 
Опция/Действие 

 

 
Дистрикт 

Гуверньор 

Председател на 

Дистриктен 

Комитет на РФ 

Председател на 

Подкомитет по 

набиране на 

средства 

Председател на 

Подкомитет по 

Грантове 

 

Преглед на Формуляр за Клубна цел за фондово развитие X X X 
 

Преглед на месечните приноси, SHARE, и polio 

доклади 
X X X

 

Приноси за РФ X X X                 X  

Преглед на Доклад за EREY Допустимост X X X 
 

Достъп до сайта на пилота Визия за Бъдещето, за 

преглед на оторизирани грантове в дистрикта (за 

пилотни Дистрикти на Визия за Бъдещето по време 

на 2012 и за всички Дистрикти от Януари 

2013) 

 

 
X X X 

 
РИ продължава да подобрява онлайн услугите си за Ротарианците. 
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Насърчете всички 

Ротарианци да се 

регистрират в 

Member Access , за 
да могат да 

управляват имейл 

предпочитанията си, 
да търсят 

информация в 

Официалната 
Директория, да 

преглеждат историята 

на приносите си, да 

докладват цели, да се 
обучават за Ротари и 

т.н. 

РИ Публикации и видеоклипове  
 

DVD-та на РФ и публикации са достъпни за Дистриктите, за поръчка , за да 
могат да бъдат разпространявани на събития на РФ, като набиране на 
средства и Семинари за обучение. Повечето ресурси могат да бъдат 
поръчани на shop.rotary.org. 

 
Център за контакт 
 

Ротарианците в САЩ и Канада могат да насочват въпросите си  относно РФ  
към центъра за Контакт. Обадете се или изпратете имейл , за да проверите 
дарения и точки за отличие или просто за информация относно Member Access. 

Телефон: 866-9ROTARY (866-9768279)  

Имейл: contact.center@rotary.org  
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Годишен доклад на 
РИ и РФ (187) ще е 

достъпен през 
Декември. 

 

 
 
 
 
 
 
 


