
50 години 

Интеракт 

по света 



,

, както и в дните преди и след 

нея,

 и да популяризират дейността си в обществото. 
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Каква е ползата? 

 

Тази седмица, чието празнуване се е установило като традиция сред 

клубовете ни, е от голяма полза за нас. Тя ни дава шанс да обединим 

усилията си около общи проекти. Да популяризираме едновременно 

дейността си в различните общности, на които служим. Да се върнем 

към аспекти на ротарианството, които сме изоставили в ежедневния 

живот на клубовете си. 

 

 

* Участието в препоръчаните инициативи не е задължително, но от него 

печелят и клубовете ни, и интеракторите навсякъде по света. 
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 към клубовете 

 
 Организирайте общ проект заедно с Ротари клуба Ви 

 Организирайте ограмотителна инициатива в рамките на един или повече дни 

 Посетете среща на ротарианците и се погрижете те да присъстват на Ваша 

 Изнесете презентация, представяща Интеракт, пред Ротари клуб, който не е 
спонсор на тази младежка програма 

 Представете проекти на Интеракт в местните медии (радио, вестници, 
телевизия, уебсайтове) 

 Наберете средства за кампанията на РИ за изкореняване на детския паралич 
по света (ПолиоПлюс) 

 Информирайте и насърчете интеракторите за участие в останалите младежки 
програми на Ротари (RYLA, Rotary Youth Exchange, Rotaract) 

 Изградете връзка и си съдействайте с Интеракт клуб(ове) от други страни 

 Поканете потенциални интерактори на срещи на клуба си и им представете 
дейността си 
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Препоръки на РИ, обвързани с 50-годишния юбилей 

 
 Организирайте проекти, които включват 50 позитивни неща в една от областите, в 

които Ротари помага. Като пример, можете да дарите 50 книги в подкрепа на 
основното образование и грамотност или пък да организирате дискусия, 
включваща 50 млади хора. Свободата е Ваша. 

 Интервюирайте бивши Интерактори от вашия регион, за да разберете как 
Интеракт може да ни подтикне да помагаме през целия си живот. Заснемете 
откъси и ги използвайте, когато участвате в конкурса за видеоклипове на 
Интеракт, организиран от Ротари Интернешънъл. 

 

 Ако планирате да отпразнувате юбилея на Интеракт или да се свържете с бивши 
интерактори, които са лидери в обществото Ви, не пропускайте да заснемете 
своите моменти. Снимките и историите от това как във Вашия клуб или училище е 
отбелязана годишнината, споделяйте на Фейсбук страниците на Интеракт – тази 
на Вашия дистрикт, и тази, която Ротари Интернешънъл администрира.  
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Конкурси на Ротари Интернешънъл 

 

 Конкурс за видеоклип 
РИ и тази година организира традиционния си конкурс за видеоклипове на 

Интеракт клубове. За да се запишете и да получите повече информация за 

конкурса, използвайте този адрес - 

 

 Конкурс за картичка 
Тази година интеракторите могат да се включат в още един глобален конкурс на 

РИ – картичка, която изобразява виждането им за Интеракт. За записване и 

информация, използвайте следния адрес - 

http://rotary.org/RIdocuments/en_pdf/interact_video_contest_rules_en.pdf
http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/interact_postcard_contest_rules_en.pdf


Препоръки на Дистриктната комисия на Интеракт 

 

 Измежду инициативите и проектите, които Ротари Интернешънъл ни съветва да 

предприемем, има няколко, на които ние, в Дистрикт 2482, ще наблегнем повече, а 

именно:  

 

 Популяризиране на проекти на Интеракт в местните медии 

 Организиране на съвместен проект с Ротари 

 Партньорство с чуждестранни Интеракт клубове 

 Провеждане на среща с бивши членове на Интеракт  
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Защо да се съсредоточим върху тези инициативи? 

 
 Популяризирането на проектите ни – лесно е да се свържем с местните медии в общностите ни и 

да им разкажем за наши проекти. Поводът е налице, остава само да се възползваме от 
възможността. До клубовете ще бъде изпратен и шаблонен вариант на статия, от който могат да 
се възползват, когато съставят информацията за своята същност и дейност и я разпространяват. 

 Съдействие с Ротари – връзката с Ротари клубовете ни е от изключителна важност. Те могат да 
получат много от нас, както и ние от тях. Годишнината на Интеракт е чудесна възможност да 
организираме мащабен и полезен проект, със съдействието на Ротари, а защо не – и на Ротаракт. 

 Съдействие с чуждестранни клубове – международната дейност е елемент, на който ще 
наблягаме все повече. С помощта на Дистриктната комисия, клубовете ще бъдат насърчавани да 
изградят контакт с други интерактори по света, да опознаят културите им и да реализират общи 
проекти. 

 Срещи с бивши интерактори – възстановяването на контакта с тях, организирането на общи 
срещи и изграждането на база данни с контактите им са поредната важна цел, към която ще се 
стремим. Връщането към корените на клубовете ни ще обогати нашия опит и ще помогне за по-
гладкото развитие на проектите и дейността ни. Те имат какво да ни кажат – нека ги чуем. 
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Инициативи на Дистрикт 2482 

 

 Конкурс за видеоклипове 

      Дистриктната комисия дава възможност на всеки клуб да заснеме и             
монтира кратък видеоклип, който да представлява поздрав към Интеракт за 50-
годишния юбилей. Професионализмът при заснемането на видеоматериалите 
не е от значение, а най-важният критерий, по който ще бъдат оценявани, е 
оригиналност. Можете да включите всякакви послания, снимки и клипове, които 
сте заснели или открили. Творенията ви трябва да бъдат дълги 50 секунди 
(допуска се отклонение до ±5 секунди). На президентите на клубовете, които 
искат да участват, ще бъде предоставена парола за YouTube канала на 
Интеракт България. Тяхната задача ще бъде да споделят там своите клипове в 
рамките на един ден от 00:00 ч. до 23:59 ч. на 05.11. До 5 ноември клиповете 
трябва да са готови, за да могат клубовете да ги качат в срок. Краткият 
интервал за споделяне се налага, за да се избегнат съмненията за използване 
на чужди идеи и похвати (плагиатстване). След крайния срок клубовете ще 
класират клиповете. Всеки президент ще съобщи на отговорника за 
инициативата избора на своя клуб. Забранено е да се гласува за собствен 
материал. 
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Инициативи на Дистрикт 2482 
 

 Колко добре познаваме Интеракт? 

      Другата инициатива, която предоставяме на клубовете под формата на 
съревнование е свързана с познанията им за организацията. На 05.11., в 00:00 
часа ще разпространим списък с точно 50 въпроса, отнасящи се за Интеракт. 
Всеки клуб ще може да отговори на въпросите и да се състезава с останалите. 
Срокът за изпращане на попълнени въпросници ще бъде от 05.11. до 
25.11.(вкл.). Участвалите клубове ще бъдат подреждани в класирането според 
реда, в който са изпратили отговорите и тяхната вярност. Информация за 
въпросите и техните отговори няма да бъде разпространявана на нито един 
етап от отговарящите за съставянето им. Препоръчваме на клубовете да 
разпределят въпросите между членовете си, като всеки човек или група да 
трябва да намери по 2, 3 или повече отговора. По този начин всички ще вземат 
участие и ще научат нови неща, клубът ще се сплоти, а целият обем от работа 
ще бъде свършен в срок.
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За въпроси и пояснения, се обръщайте към Петя 

Николова, Дистриктен секретар на Интеракт 

E-mail: petito_sp@abv.bg 

Телефон: 0883 535 603; 0898 464 949 




