
ДИСТРИКТНА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА МЛАДЕЖИТЕ 
 

ПОЛИТИКА НА ДИСТРИКТ 2482 ЗА ЗАЩИТА НА МЛАДИТЕ 

 

1. Декларация за поведение при работа с младежи 

Дистрикт 2482 се стреми да създава и поддържа безопасна среда за всички 
младежи, които участват в дейностите на Ротари. По най-добрия начин 
ротарианците, съпрузите и партньорите на ротарианците и други доброволци 
трябва да пазят децата и младите хора, с които влизат в контакт, и да ги предпазват 
от физическо, сексуално и емоционално насилие. 

 

2. Определения 

Доброволец - Всеки възрастен, който се занимава с ротариански младежки 
дейности, и който контактува пряко с младежи, независимо дали под наблюдение 
или не. 

За младежкия обмен доброволците включват също клубни и дистриктни служители 
на Младежкия борд и членове на комисиите; Ротариански съветници; Ротарианци и 
не-ротарианци и техните съпрузи и партньори, които работят със младежи по време 
на дейности или излети или превозват участниците до събития; и 
„приемни”родители и други жители (възрастни) на „приемният” дом, включително 
„приемни” братя и сестри и други членове на семейството. 

Участник в програмата за младежи - Всеки, който участва в ротарианска младежка 
програма, независимо дали е дете или възрастен. 

 

3. Застраховка за учредяване и отговорност 

Дистрикт 2482 трябва да притежава застрахова за отговорност с подходящо 
покритие и ограничения на политиката. Тази политика защитава организацията от 
искове от трети страни и съдебни дела, свързани с небрежност от страна на 
организацията, нейните служители или нейните доброволци. 

4. Клубна съвместимост 

Дисктрикт Гуверньорът отговаря за надзора и контрола на всички младежки 
дейности в дистрикта, включително тези, свързани с ротарианския младежки 
обмен. Дистрикт 2482 ще следи всички участващи клубове и ще гарантира, че те 
спазват изискванията за сертифициране за  закрила на младежите и за ротариански 
младежки обмен. 

Всички клубове, които участват в Ротари младежки обмен, трябва да предоставят на 
дистрикта копие на следното за преглед и одобрение: 

• Подписана декларация, че клубът изпълнява програмата си в съответствие с 
политиките на Дистикт 2482 и РИ. 



• Потвърждение, че на доброволците ще бъде забранено да се свързват с 
участниците в програмата, докато писмено заявление, интервю, проверка на 
справката и проверка на наказателното минало не бъдат проведени и разрешение за 
контакт с участниците в програмата не бъде издадено 

• Всички материали на клуба, които рекламират програмата за младежки обмен, 
включително брошури, апликиационни форми, политики и уеб сайтове 

• Списък на услугите в района (горещи линии за изнасилване и самоубийства, 
програми за осведоменост за алкохола и наркотици нза тийнейджъри, съответните 
правоприлагащи органи, обществени услуги, частни услуги и др.); 

• Всички материали за обучение за защита на младежта в клубове 

 

5. Избор и селекция на доброволци 

Всички ротариански и не-ротариански доброволци, които се интересуват от 
работата с участниците в програмата за младежи, трябва да отговарят на 
изискванията за участие на РИ и дистрикта. РИ забранява членството и участието 
на всеки доброволец, който е признал, е бил осъден или по друг начин е извършил 
сексуално насилие или тормоз. 

Ако дадено лице е обвинено в сексуална злоупотреба или тормоз и разследването на 
правораздаващите органи е незавършено или ако правоприлагащите органи 
откажат да разследват, са необходими допълнителни предпазни мерки за защита на 
всички участници в младежката програма, с които обвиняемият може да има 
бъдещи контакти, както и обвиняемият. Лице, по-късно оневинено, може да 
кандидатства, за да бъде възстановено като доброволец за младежка програма. 
Възстановяването не е право и не е възстановяване на предишната длъжност не е 
гарантирано. 

Всички  доброволци в младежки обмени, Ротариански и не-ротариански , които 
имат пряк, безконтролен контакт с участниците в програмата, трябва да: 

•Попълнят формуляр за доброволсто 

•Минат проверка на криминалното минало (в зависимост от местните закони 
и практики) 

•Бъдат интервюирани, за предпочитане на живо 

•Представят списък с лични справки с информацията за контакт 
(препоръчително е да няма членове на семейството и не повече от един ротарианец) 

•Спазват указанията на РИ и Дистрикта за програмата за младежки обмен 

Youth Exchange „приемните”семейства също трябва да отговарят на тези изисквания 
за подбор и проверка: 

•Да им бъде проведено цялостно интервю, което определя дали са подходящи, 
демонстрирайки: 

•Ангажимент за безопасността и сигурността на студентите 

•Подходящи мотиви за приемане на младеж, които са в съответствие с идеите 
на Ротари за международно разбирателство и културен обмен 

•Финансова способност за осигуряване на подходящо настаняване за младежа 



•Способност за осигуряване на подходящ надзор и родителска отговорност, 
която да гарантира благополучието на участника 

•Да подадат писмена апликационна форма 

•Да бъдат подложедни на домашни посещения със и без предизвестие, както 
преди, така и по време на настаняването; домашните посещения трябва да се 
провеждат ежегодно, дори и за повторни приемни семейства 

Забележка: Всички  жители (възрастни) на „приемният”дома трябва да отговарят на 
всички указания за подбор. Това включва деца от „приемното” семейство, 
навършили пълнолетие, и други членове на семейство или домашен персонал, 
които са на пълно или непълно работно време в дома. 

За участниците в Младежкия обмен трябва да бъде определен  ротариански 
съветник, който отговаря на  всички доброволчески критериит. Също: 

•Съветникът не трябва да е член на „приемното” семейство на участника. 
Също така се препоръчва съветниците да нямат друга роля по отношение на обмена 
на младежите (напр. Директор на училището, президент на клуба, Отговорник за 
младежки обмени). 

•Съветниците трябва да могат да отговорят на всички проблеми или опасения, 
които могат да възникнат, включително случаи на физическо, сексуално или 
емоционално насилие или тормоз. 

 

6. Избор и селекция на участниците 

Всички студенти, които се интересуват от програмата на Дистирк 2482 за младежки 
обмен, трябва да отговарят на указанията за дистрикт и: 

•Да подадат писмено заявление 

•Да бъдат интервюирани на клубно и дистриктно нива 

•Да участва във всички клубни и дистрикти ориентировъчни  и обучителни 
сесии 

Всички родители или законни настойници на участниците в Младежкия обмен 
също трябва да бъдат интервюирани на клубно или дистриктно ниво, за да  се 
опедели дали кандидатът е подходящ за участие в програмата. 

 

7. Обучение 

Дистрикт 2482 и членовете на клубовете трябва да осигурят обучение за защита  на 
младежта и информация  за младежките обмени. Дистрикт 2482  ще проведе 
обучителните сесии. 

По-конкретно Дистрикт 2482 ще: 

•Адаптира  Ръководството за закрила на младежите на Ротари, за да отразяват 
правилата на дистрикта, информация за местните обичаи и култура и законовите 
изисквания 

•Разработи график за обучение, който определя кой ще бъде обучен, колко често и 
как 



•Проведе специализирано обучение за участващите в младежкия обмен: 

- Дистриктния гуверньор 
- Дистриктния представител за младежки обмени и членве на комитета 
- Клубния представител  за младежки обмени и членове на комитета 
- Ротариански съветници 
- Други ротарианци и не-ротарианци, които участват в дейности на 

младежкия обмен, като например местни обиколки или дистриктни 
събития 

- „Приемни” семейства 
- Студенти (изходящи и входящи) 
-  

8. Справяне с обвинения и последващи действия 

Дистрикт 2482 ще приема всички твърдения за злоупотреба или тормоз и ще се 
справи с тях в съответствие с Правилата за Докладване на Обвинения за Насилие и 
Тормоз 

Дистрикт 2482 ще си сътрудничи с всички правораздаващи органи, службите за 
закрила на детето и правните разследвания и няма да се намесва в официалните 
разследвания при извършването на собствено независимо разследване. 

Дистрикт  2482 може да назначи Отговорник по защитата на младежта или 
Дистриктен Комитет да оценява и преглежда редовно файлове, политики и 
твърдения. 

 

9. Младежко пътуване 

Младежките пътувания извън местната общност трябва да отговарят на политиките 
за закрила на младите хора. 

За всички пътувания с младежи, спонсорирани от Д2482 или неговите клубове, 
следното ще бъде направено преди заминаването: 

• Ще изисква получаване на писмено разрешение от родителите или законните 
настойници на участниците в програмата 

• На родителите и законните настойници ще бъдат дадени подробности за 
пътуването, включително местоположения, настаняване, маршрути и информация 
за връзка с организатора 

• Когато пътуването е повече от 150 мили или 240 километра от резиденцията, ще 
бъде потвърдено дали участниците в програмата имат адекватна застраховка, 
включително обезщетения за медицински услуги, спешна медицинска евакуация, 
репатриране на останки и законова отговорност. 

 

За пътуване на ученици на младежки обмен извън техните „приемни общности”, с 
техните „приемни семейства” или за участие в ротариански събития,  Дистрикт 2482  
трябва да получи писмено разрешение от родителите  или настойниците на 
младежите. 



За всички останали пътувания в Младежкия Обмен, които не са част от програмата 
за обмен, организаторите трябва: 

• Да получат предварително разрешение от Дистрикт 2482 

• Да получат писмено разрешение от родителите или законните настойници за 
пътуване извън местната „приемна” общност 

• Да предоставят на родителите или настойници информация за пътуването, 
включително местоположения, настаняване, маршрути и информация за връзка с 
организатора 

 

10. Администрация на Д2482 за младежки обмен 

Програмата на Д2482 за младежки обмен, в сътрудничество с участващите клубове, 
трябва също така: 

• Да потвърди, че всички входящи студенти имат застраховка, която отговаря или 
надвишава това, което е предписано в Ротари Кодекса. Дистрикт 2482 изисква: 

• Списък на минималните застрахователни изисквания 

•Да съхранява досиетата на участниците и доброволците на сигурно в архив на 
Дистрикта за пет години след участието им, в съответствие с всички приложими 
закони за защита на личните данни. 

•Да предостави на всеки участник списък с местни услуги (горещи линии за 
изнасилване и самоубийствени кризи, програми за осведоменост за алкохола и 
наркоманиите, съответните правораздаващи органи, обществени услуги, частни 
услуги и др.). Този списък трябва да включва следните контакти на Дистрикта и 
клуба: 

- За входящи студенти: ротариански съветник, президент на клуба домакин, 
председател на Комитета за Младеки Обмен и  Дистрикт Гуверньор на 
дистрикта домакин 

- За изходящи студенти: ротариански съветник, президент на клуба спонсор, 
председател на Комитета за Младеки Обмен и  Дистрикт Гуверньор на 
дистрикта спонсор 

•Да осигури на всеки участник имената и информацията за контакт на поне двама 
неротарианци - едно мъжко и едно женско, които не са свързани помежду си и 
нямат близки връзки с приемните семейства или с ротарианския съветник - които 
могат да помогнат студентите с някакви проблеми. 

•Да изпрати данните на участниците в програмата до РИ преди или скоро след 
началото на обмена. 

•Да осигури на участниците 24-часов телефонен номер за спешни повиквания. 

•Да докладва за всички сериозни инциденти, включващи ученици на Youth 
Exchange,(обвинения в злоупотреба или тормоз, злополуки, престъпления, ранни 
връщания, смърт) в рамките на 72 часа на предсъавителие на RI Youth Exchange. 

•Да забрани настаняването на студенти извън структурата на програмите за обмен 
на младежки обмен. 



•Да създаде критерии и процедури за отстраняване на студентите от „приемното” 
семейство и предварително да организира условно и временно настаняване за 
подобни ситуации 

•Да разработи план за условно и временно настатяване при непредвидени 
обстоятелства, включващо предварителен подбрани семейства. 

•Да се увери, че „приемните” семейства уастват добролно. Родителите на 
изходящите уастници и членовете на клуба не трябва да бъдат задължени да 
приемат входящи участници. 

•Да се увери, че дългосрочните участници в програмата имат няколко „приемни” 
семейства. Препоръчва се дългосрочните участници в програмата да бъдат 
настанени с три „приемни” семейства по време на обмена. 

•Да провежда оценяване както на студентите, така и на приемните семейства. 

•Да поиска месечен отчет от всеки участник в програмата за входящи и изходящи 
програми, който включва информация за настоящите „приемни” семейства, 
чувства, притеснения, идеи и предложения. След това Дистриктният предсваител за 
Младежки Обмени може да прегледа докладите и да подпомогне участниците в 
програмата, ако е необходимо. 

 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА РОТАРИ  

ЗА   

  РАБОТА МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖИ ОБМЕН 

 

Ротари Интернешънъл се стреми да създава и поддържа 
безопасна среда за всички младежи, които участват в 
дейностите на Ротари. По най-добрия начин ротарианците, 
съпрузите и партньорите на ротарианците и други доброволци 
трябва да пазят децата и младите хора, с които влизат в 
контакт, и да ги предпазват от физическо, сексуално и 
емоционално насилие. 

 

Приета от Съвета на директорите на РИ, ноември 2006 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА НА ДИСТРИКТ 2482 ЗА ДОКЛАДВАНЕ 

НА ОБВИНЕНИЯ ЗА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ 
 

Дистрикт 2482 се ангажира да защитава безопасността и благосъстоянието на всички 
участници в програмата за младежи и няма да толерира насилие или тормоз. Всички 
твърдения ще бъдат взети на сериозно и трябва да бъдат разгледани в рамките на следните 
указания. 

 

Безопасността и благосъстоянието на участниците в програмата трябва винаги 
да са от първостепенно значение. 

 

ДЕФИНИЦИИ 

Емоционално или словесно насилие - Използване на страх, унижение или вербални 
атаки за контрол на поведението на друг. Примерите включват отхвърляне на личността/ 
пренебрегване, предотвратяване на развиването на нормални социални взаимоотношения 
и правене на уронващи  изявления за неговата / нейната раса, религия, способности, 
интелект, вкусове или личен външен вид. 

 

Физическо насилие - физически контакт, предназначен да причини болка, нараняване 
или друго физическо страдание или вреда. 

 

Пренебрегване - непредоставяне на храна, подслон или медицинска помощ, които са 
необходими за доброто състояние. 

 

Сексуално насилие - Ангажиране или организиране на директни или недиректни 
сексуални действия, независимо дали са извършени самостоятелно или с друго лице от 
всякаква възраст или пол, чрез сила или принуда или с някой, който не е в състояние да 
даде съгласието си. Всяка сексуална дейност между пълнолетно лице и непълнолетно лице 
се счита за сексуално насилие. Сексуалната злоупотреба може да включва и непреки 
действия като воайорско поведение, непристойно облекло (или липсата на такова) или 
показване на сексуален или порнографски материал на млад човек. 

 

Сексуален тормоз - Сексуални аванси, искания за сексуални услуги или словесни или 
физически действия от сексуално естество, които са нежелани или насочени към хора, 
които не желаят или не могат да дадат съгласието си. В някои случаи сексуалният тормоз 
предшества сексуалното насилие и се използва от сексуални хищници за д 

есенсибилизиране или „ухажване” на техните жертви.  

Примери за сексуален тормоз включват: 

•сексуални епитети или вицове, писмени или вербални препратки към сексуалното 
поведение, клюки за сексуалния живот и коментари за сексуалната активност, 
недостатъците или умението на някого 

•Словесна злоупотреба със сексуално естество 

•Показване на сексуално подсказващи обекти или изображения 

•Сексуални погледи или подсвиркване 



•Неподходящ физически контакт, като отъркване в някого 

•Нецензурен език или жестове, както и подстрекателни или обидни коментари 

 

 

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ТОРМОЗ 

Всеки възрастен, на когото участник в програмата съобщава за насилие или тормоз, трябва: 

•Да слуша внимателно и да остане спокоен. Отбележете, че е била нужна смелост да Ви 
съобщят за насилие или тормоз. Бъдете насърчаващи, но останете неутрални. Не 
изразявайте шок, ужас или недоверие. 

•Да сигури поверителност, но не и конфендициалност. Обяснете, че ще трябва да кажете 
на някого за насилието или тормоза за да ги спрете и да се уверите, че не се случват и с 
други. 

•Да получи фактите, но да не разпитва.  Задавайте въпроси, които установяват факти: 
кой, какво, кога, къде и как. Уверявайте младия човек, че той или тя е направил 
правилното нещо казвайки Ви. Избягвайте да питате въпросите "защо", които могат да 
бъдат интерпретирани като поставящи под съмнение мотивите на младия човек. Не 
забравяйте, че Вашата отговорност е да съобщите тази информация на съответните власти. 

•Да не прави морални преценки. Избягвайте  да критикувате каквото и да е от това, което 
се е случило, или някой, който може да бъде замесен. Особено важно е да не обвинявате 
или критикувате младия човек. Подчертайте, че не е негова или нейна вина и че е смело и 
зряло да дойде при вас. 

•Да документира твърдението. Запишете разговора, включително датата и часа, и 
възможно най-скоро след получаването му докладвайте. Опитайте се да запишете точните 
думи на младия човек. 

 

 

 

ОТГОВОР НА ДОКЛАДВАНО НАСИЛИЕ ИЛИ ТОРМОЗ 

Следващите стъпки трябва да се предприемат незабавно, след като сте получили 
съобщение за предполагаеми насилие или тормоз. Някои от тях могат да се извършват от 
всеки доброволец по програмата, докато други трябва да се извършват от ДКММО, както е 
посочено. 

 

1. Защитете младия човек. 

Гарантирайте безопасността и благополучието на младия човек, като незабавно го 
отстраните от ситуацията и ограничите всички контакти с предполагаемия насилник или 
тормозещ. Уверете младия човек, че това е за неговата безопасност и не е наказание. 

Предприемете незабавни действия, за да гарантирате здравето и благополучието на 
младия човек и да му осигурите медицинска или психологическа помощ, ако е необходимо. 

 

2. Докладвайте твърденията до съответните органи. 

Незабавно докладвайте всички случаи на насилие или тормоз - първо на МВР за 
разследване и след това на клуба домакин и на ДКММО за последващи действия. 



Разпитите, свързани с твърдения за злоупотреба или тормоз, трябва да бъдат оставени 
изцяло на правоприлагащите органи. 

В повечето ситуации първият контакт на Ротари е ДКММО, който отговаря за търсенето на 
съвети от и взаимодействие със съответните агенции. Ако твърдението включва поведение 
на ротарианец от ДКММО, то тогава Дистрикт Гуверньора трябва да бъдe първият 
ротариански контакт. 

Дистрикт 2482 ще си сътрудничи с полицейски или правни разследвания. 

 

3. Премахнете обвиняемия от контакт с младежа. 

Дистрикт 2482 ще премахне предполагаемия нарушител от всякакви контакти с 
участниците в програмата за Ротари обмен, докато не бъде решен въпросът.  

Следвайте установените критерии и процедури за премахване участник в Ротари Обмен от 
приемно семейство, ако те докладват за проблем с член на семействотот или отправят 
обвинения срещу него. Ако е подходящо, преместете студента временно в друго жилище. 

 

4. Избягвайте клюките и обвиненията. 

Не казвайте на никого за твърденията, освен на тези, които трябва да знаят. Внимавайте да 
защитите правата както на жертвата, така и на обвиняемия по време на разследването. 

 

5. Следете развитието. 

Дистрикт Гуверньорът трябва да информира РИ за обвиненията в рамките на 72 часа и да 
предоставя актуални доклади за действията, които са предприети. 

 

Дистрикт 2482 ще се увери, че родителите или законните настойници на участниците в 
програмата са уведомени и ще предложи на младия човек независим и не свързан с Ротари 
съветник , който да представлява неговите интереси. 

Ако органите на реда няма да разследват, или ако разследването е неоконателно, Дистрикт 
Гуверньорът ще назначи дистриктна комисия да проведе независимо разследване с цел да 
удостоверяване, че дистриктните правила за защита на младежи са били последвани, 
потвърждаване, че сигурността на младежа е била с най-висок приоритет, и остановяване 
валидността на обвиненията. Това може да се направи само от служители на агенцията за 
защита на младежи или обучени специалисти в правораздаващата сфера. 

 

Ако органите на реда са установили, че твърденията не са криминални, Дистрикт 
Гуверньорът е отговорен да се свърже с предполагаемия извършител. Дистрикт 
Гуверньорът може да делегира тази задача на дистриктен служител по защитата на 
младежта или на дистриктна комисия. 

 

Дистрикт 2482 ще документира всички обвинения за неподходящо поведение и 
предприетите действия за разрешаване на ситуацията, така че да се идентифицират и да се 
обърне внимание на моделите на неподходящо поведение. 



 

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА  

ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА МЛАДЕЖКИ ОБМЕН 
 

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА ЗА МЛАДЕЖКА ПРОГРАМА НА ДИСТРИКТ 2482  

Дистрикт 2482 се среми да създава и поддържа безопастна среда за всички младежи, участващи в Ротари 

дейности. По най-добрия начин, Ротарианци, техните съпруги/зи и партньори, и други участници трябва да 

защитават децата и младите хора, с които са в контакт и да ги предпазват от физическо, сексулано или 

емоционално насилие.  

 

Тази информация може да бъде предоставена на външна агенция,която Ротари е назначила да проведе 

проверки на кандидатите. 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Имена _______________________________________________________________________  

Адрес _______________________________________________________________________  

Град ______________________  Регион ________________  Пощенски код _______________  

Телефон ___________________  Позиция _______________  Email  _____________________  

Колко време сте живяли на този адрес?  ______________________________________________  

(Ако периодът е по-малко от пет години, моля предоставете списък на предишни местожителства  в прикачен файл) 

Телефон:  ____________________________ Телефон: ________________________________  

Номер на лична карта ___________________________________________________________  

Дата на раждане (ден/месец/година):  _______ 

 

СЪГЛАСИЕ 

Удостоверявам, че всички твърдения в това приложение и всички прикачени файлове са верни и верни, 

доколкото ми е известно, и че не съм задържал никаква информация, която би засегнала неблагоприятно 

тази кандидатура. Разбирам, че Дистрикт 2482 ще отхвърли кандидатурата на всеки, осъден за престъпления 

като насилие, сексуално насилие или тормоз или друго престъпление от сексуално естество, и може да 

отхвърли кандидатурата на всеки, обвинен в тези престъпления. 

Разрешавам на Дистрикт 2482 да потвърди информацията в тази кандидатура:  

- да прегледа публичните регистри, които съм предоставил, които са надлежно сертифицирани 



-  да  провери  публичните регистри (включително шофьорски книжки и проверки за криминални 

минало) 

- да се свърже с предишни работодатели, контакт с които съм предоставил Разбирам, че тази 

информация ще бъде използвана отчасти за да се определи дали съм подходящ кандидат. Също така 

разбирам, че докато съм участник в обмена, тази информация може да бъде проверена отново по 

всяко време. Разбирам, че ще имам възможност да прегледам криминалното си минало. 

 

WAIVER  

С оглед на моето приемане и участие в ротарианската младежка програма, в пълната степен, позволена от 

закона, освобождавам участващите ротариански клубове, ротарианските дистрикти, многодистриктни 

организации и техните членове, офицери, директори , членове на комитети, агенти и служители, и Ротари 

Интернешънъл, неговите директори, служители, членове на комисиите, служители, агенти и представители 

от всякаква отговорност или отговорност за искове, загуби, вреди, нараняване или смърт, включително 

всякаква такава отговорност, която може да възникне от небрежност на някоя от Страните, или може да бъде 

претърпяна или поискана от мен в резултат на разследване, действие или съобщаване на моето минало във 

връзка с това заявление. 

Освен това се съгласявам да спазвам правилата, разпоредбите и политиките на Ротари Интернешънъл, 

младежката програма на Дистрикт 2482 и неговите филиали. 

Потвърждавам, представям и гарантирам, че никога не съм бил осъждан или обвиняван в 

тежко престъпление, злоупотреба с деца или небрежност, детска порнография, отвличане на 

деца, отвличане, изнасилване или друго сексуално престъпление, нито съм се подлагал 

психиатрично или психологическо лечение по наредба на съд във връзка с това. 

Ако някоя от клаузите на това споразумение бъде определена като незаконна или 

неприложима, останалите клаузи остават в пълна сила и с пълен ефект. С подписването на 

това заявление потвърждавам, че прочетох това приложение и разбрах напълно съдържанието 

му. 

Име (с печатни букви) ___________________________________________________________  

Подпис   ________________________________________ Дата _________________________  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Позиция, за която кандидатствате:  _________________________________________________  

Рорарианец ли сте?  Да   Не 

Име на клуба и година на присъединяване:  ___________________________________________  

ИСТОРИЯ НА ЗАЕТОСТТА (ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ; ПРИКАЧЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРАНИЦИ 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) 

Настоящ работодател ____________________________________________________________  

Адрес _______________________________________________________________________  

Град ______________________  Регион ________________  Пощенски код _______________  



Телефон ___________________  Позиция _______________ Email ______________________  

Дата на назначаване ____________________ Пряк началник ____________________________  

 

Предишен работодател __________________________________________________________  

Адрес _______________________________________________________________________  

Град ______________________  Регион ________________  Пощенски код _______________  

Телефон ___________________  Позиция _______________ Email ______________________  

Период на работа _______________________ Пряк началник ____________________________  

  

РОТАРИ ОПИТ С МЛАДЕЖИ ROTARY HISTORY WITH YOUTH (ПРИКАЧЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТРАНИЦИ 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) 

Бил ли сте част от Ротари младежки обмен?   Да   Не 

Ако Да, попълнете:  

Дистрикт _____________________________________________________________________  

Роля: ______________________ Години: ________________ Дистрикт: ___________________  

 

Клуб ________________________________________________________________________  

Роля: ______________________ Години: ________________ Клуб: ______________________  

 

Други _______________________________________________________________________  

Роля: ______________________ Години: ________________ Събитие: ___________________  

 

  



ОПИТ С МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ (ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ; ПРИКАЧЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
СТРАНИЦИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ) 

Организация:  _________________________________________________________________  

Адрес: _______________________________________________________________________  

Град: ______________________  Регион:  _______________  Пощенски код: ______________  

Телефон: ___________________  Позиция:  ______________  

Дати: _______________________________ Пряк началник: ___________________________  

 

Организация:  _________________________________________________________________  

Адрес: _______________________________________________________________________  

Град: ______________________  Регион:  _______________  Пощенски код: ______________  

Телефон: ___________________  Позиция:  ______________  

Дати: _______________________________ Пряк началник: ___________________________  

 

ПРЕПОРЪКИ (НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РОДНИНИ; НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МОЖЕ ДА БЪДЕ НАСТОЯЩ ИЛИ 
БИВШ РОТАРИАНЕЦ 

1. Име: ______________________________________________________________________  

Адрес:  ____________________________________________________________________  

Град:  ___________________  Регион: __________________________  Пощенски код: _____  

Телефон:  __________________________Връзка с Вас: ______________________________  

2.  Име: ______________________________________________________________________  

Адрес:  ____________________________________________________________________  

Град:  ___________________  Регион: __________________________  Пощенски код: _____  

Телефон:  __________________________Връзка с Вас: ______________________________  

3. Име: ______________________________________________________________________  

Адрес:  ____________________________________________________________________  

Град:  ___________________  Регион: __________________________  Пощенски код: _____  

Телефон:  __________________________Връзка с Вас: ______________________________  



КВАЛИФИКАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ 

Какви квалификации, подготовка и обучение имате за тази позиция?  

 

КРИМИНАЛНО МИНАЛО 

1. Били ли сте някога съдени, осъждани или пледирали виновни за каквото и да 

било престъпление?  

 Да   Не 

2. Били ли сте някога обект на съдебна разпоредба (граждански, семейни или 

наказателни съдилища), която е включвала сексуално, физическо или 

словестно насилия, включително, но не ограничено само до домашно 

насилие, граждански тормоз или защитни наредби? 

 Да   Не 

Ако сте отговорили Да, моля пояснете. Също индикирайте датите на инцидентите, държавата и местността, в 

която са се случили. (прикачете допълнителни страници, при нужда)  

 

Да бъде попълнено от Дистрикта: 

___________ Препоръки проверени от:   ________ 
ДАТА            ИНИЦИАЛИ 

___________ Препоръки проверени от:   ________ 
ДАТА            ИНИЦИАЛИ 

___________ Препоръки проверени от:   ________ 
ДАТА            ИНИЦИАЛИ 

  

 

 

 


