
Седмица на Интеракт 
Здравейте, приятели!  

Приложен към това писмо изпращам файл с подробно описание на инициативите, свързани със 
седмицата на Интеракт, в които могат да се включат клубовете ви. Част от тях са съставени и 
препоръчани от Ротари Интернешънъл, а друга част - от нас, Дистриктната комисия на 
Интеракт. Независимо колко и кои от тях решите да изпълните, важно е да се включите. Ще 
попитате - защо? 

Тази седмица е една традиция. Тя е времето от годината, в което интерактори от цели 
дистрикти, а и от цял свят, могат да направят едни и същи неща и да видят отзвука им в 
глобален мащаб. Традициите ни задържат заедно и ни обединяват. Те стоят зад името на 
организацията ни. Иначе всеки от нашите клубове би бил просто сдружение на ученици с 
хуманитарна цел. Използвайте този повод, за да разпространите своите действия в обществото 
и да обедините сили с интерактори, които дори не познавате, в една и съща насока. 

На първо място във файла ще откриете кратко описание на същността на седмицата и ползите 
от участието в нея. След това ще прочетете за всички инициативи, предложени от Ротари 
Интернешънъл и спускани всяка година към Интеракт клубовете по света, както и за новите, 
свързани пряко с 50-годишния юбилей. Четейки нататък, ще откриете конкурсите, които Ротари 
предлага на Интеракторите за изява на лично и клубно ниво. Подробните им регламенти 
можете да прочетете на линковете, които ще видите срещу тях. След това ще разберете кои 
инициативи ще откроим през тази година в нашия дистрикт и смятаме за най-важни, както и 
защо. Накрая, ще се информирате за клубните съревнования, които ние, от Дистриктната 
комисия ви предлагаме. Те, разбира се, са ограничени само за българските клубове и забавата 
при участието в тях е гарантирана. Победителите, пък, ще бъдат поощрени. Не обещаваме 
големи материални награди, защото не сме телевизионно шоу, но пък признанието, което ви 
очаква, е сигурно.  

Отговорник за инициативите е Петя Николова, Секретар на ДК на Интеракт. Тя ще отговори на 
въпросите ви, ако такива възникнат и ще ви даде повече информация, ако е нужна. Не се 
колебайте да я потърсите. 

Последно, но не и по важност - огромна част от препоръчаните инциативи са неща, за които 
трябва постоянно да мислим и които винаги трябва да се стараем да следваме. Иначе казано, 
не се ограничавайте да реализирате препоръчаното само между 5.11. и 11.11. Правете го през 
целия месец ноември или дори след него. Инициативите не са важни за някого друг, а за 
самите вас. Защото всяка една от тях ще развие клуба ви и вас, членовете му. 

След като изпълните целите, които сте си поставили, във връзка с юбилея на Интеракт, 
последната ви задача е да напишете статия. Статиите за свършеното изпращайте също на Петя. 
Чрез тях не само ще дадем гласност на направеното от вас, но и ще ви наградим. Защото тези, 
които се включат в инициативите, ще получат признание и от Ротари Интернешънъл, и от 
Дистрикт 2482. Не оставяйте усилията си невъзнаградени. Всичко е във вашите ръце. 

Да отпразнуваме заедно 50 години Интеракт по света! 

Филип Николов 
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