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НОВИНИ
Франк
Девлин,
Председател
на
попечителите на Фондация Ротари и
Президент на РИ за 2000/01 призова
ротарианците да направят 10000 нови
носителя на наградата Пол Харис Фелоу, за
да станат тези награди 1 милион. Така към
30 юни 2006 г. ще бъде постигната целта на
Годишния Програмен Фонд в световен
мащаб - US$105 милиона. При постигане на
тази цел от всяка зона ще бъде избран един
носител
на
наградата,
който
да
представлява зоната като “милионният Пол
Харис Фелоу”. В допълнение към медала и
сертификата, 34-те представители ще
получат възпоменателен плакет, а имената
им ще бъдат публикувани на интернет
страницата на Ротари.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
2-3.6 - 5 години от връчване хартата на РК
Свиленград.
3.6. – 70 години Ротари в Русе, организатор
РК Русе
3.6. – 5 години от връчване хартата на РК
Несебър.
2.-4.6 – Международна Ветроходна регата,
организатор Ротафлот Бургас и Ротафлот
Варна.
5.6 - 10 години от чартърното тържество на
РК Хасково, организатор РК Хасково.
9-10.6 – Второ състезание по улов на
пъстърва, организатор РК Банско.
9-11.6 – Морски празник, организатор РК
Поморие.
9-12.6 – Благотворителен
шах-турнир, посветен на
празника
“Св.
Дух”,
организатор РК Момчилград
11-14.6 - Конвенция на РИ –
Копенхаген-Малмьо’2006
17-18.6
–
Конференция
Ротари в Русия, Москва
24-25.6 - Футболен турнир на
открито, Мин. бани Хасково,
организатор РК Димитровград
ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ
1.5 – Клубът бе отличен с 5 награди от
Дистрикт
Гуверньора
по
време
на
конференцията на Д2480 – за увеличаване
на броя на членовете и приноса към
Фондация
Ротари;
за
осъществените
проекти в полза на обществото; за
балансирана ротарианска работа по всички
авенюта; за връзката между интернет

юни 2006г.

страниците на клуба и дистрикта и за
интернет страницата на клуба.
17.5. – Група от програмата Group Study
Exchange в
състав Рей
Цварт
(ръководител),
Адам Кърц,
Даниел Сас и
Марк Фарбър от
Д7210, Ню Йорк
посетиха клуба и
се запознаха с професиите на различни
членове на клуба.
20.5. – Чартърната церемония на РК
Созопол бе
притегателно
събитие за
много
ротарианци.
Калчо Хинов,
ПДГ връчи
хартата на
Иван Илиев,
президент на РК Созопол. Румен Ангелов,
специален представител на Дистрикт
Гуверньора предаде поздравителното писмо
на Президента на РИ Карл-Вилхелм
Стенхамър.
След това
събитие
Ротари
клубовете, на
които РК
Бургас е бил
спонсор-клуб
станаха 8.
Освен това Ротари Клуб бургас е създал
Ротаракт и Интеракт Клуб Бургас.

22.5. – Лекция
на тема
“Ефективните
Ротари
Клубове” и
клубна
дискусия за
Ротаракт.
29.5. – 48 училища от Община Бургас бяха
дарени от
бургаските
Ротари
клубове с по
един
комплект от
28 карти от
историята на
българия,
създаден от
общобългарс
ка фондация “Тангра ТанНакРа”.
Акцията се състоя по инициатива на Ротари
клуб Бургас, като членовете на клуба дариха
22 комплекта и осигуриха транспорта на поголямата част от тях от София до Бургас.
Ротари Клуб Бургас-Пиргос и БургасПриморие дариха по 13 комплекта.
Мероприятието
бе
организирано
и
подкрепено от Регионалния Инспекторат по
Образованието – Бургас.
Гост на
Клуба бе
Кристин
Дагуел,
която посети
част
училищата,
надарени с
осигурените
от нея през
декември 2005 г. компютри. При тази
мащабна акция на Клуба 104 компютъра
бяха предоставени на образователни и
социални институции в Бургас и региона.
П
РОГРАМА НА СЕДМИЧНИТЕ СБИРКИ ЗА
ПР
ЮНИ 2006 Г. – МЕСЕЦ НА
ПРОФЕСИОНАЛН
ЛНОТО ПРИЯТЕЛСТВО
5.6 – Лекция “Работата на Бюрото по труда”.
12.6 - Лекция “Възможности за служба в
Ротари”.
19.6 – Информация и впечатления от
Конвенцията на РИ.
26.6 – Отчет за ротарианската година.
ИНФОРМАЦИЯ
От както през 1957 г. е дадено първото
отличие Пол Харис Фелоу, всички суми от по
US$1,000 за получаване на това отличие са
помогнали на Фондацията да осигури:

- 37,000 посланически стипендии в 110
страни
- 52,000 члена на групи за обмен в 102
страни
- 180 ротариански посланика на мира от 50
страни
- 276 проекта по програма “Здраве, глад и
хуманност” (3-H) в 74 страни
- 22,000 Мечинг Грант проекта в 166 страни
имунизация на 2 милиарда деца срещу
детски паралич
- 686 проекта с индивидуални субсидии
- 406 субсидии за университетски
преподаватели
- 772 улеснени дистрикт субсидии в 57
страни
СВЕТЪТ НА РОТАРИ
Приятелството е нещо чудесно; то озарява
жизнения път, увеличава
доброто настроение и е
изключително ценно, но
дори и приятелството може
да бъде на твърде висока
цена, ако то парализира
човешките инстинкти и
угасява
пламъка
на
съпружеската или бащинска любов.
Пол Харис, This Rotarian Age

“Какво е Ротари? За какво е всичко това? …
В основата на всички многообразни
действия на Ротари стои едно постоянно
чувство
–
добронамереност,
добронамереност, добронамереност.”
Послание на Пол Харис по случай 39-ия рожден ден на
Ротари

Сътрудничеството е ключова дума за
бъдещето на Ротари. Всяка
една
област,
в
която
работим като образование,
управление на водите или
решаване на проблеми с
прехрана и здравеопазване
е много, много голяма.
Ротари
вече
доказа
важността от сътрудничеството с други
организации в програмата за унищожаване
на
полиомиелита.
Ние
направихме
прецедент за това, как такава организация
за служба може да си сътрудничи с други
организации, правителства, общности, банки
и фондации за постигане на една важна цел.
Ротари е чудесна организация и ние със
сигурност се движим напред и през първата
година от второто й столетие. Нека чрез
Безкористна служба продължим по този
път, показвайки на света великата водаческа
мощ на Ротари Интернешънъл.
Carl-Wilhelm Stenhammar, RI President, May’06 Message

ТОЗИ МЕСЕЦ ПРАЗНУВАТ:
Рожден ден
Румен Ангелов – 11.06, Николай Миринчев –
15.06.

