РОТАРИ КЛУБ БУРГАС

Основан 1937 г., възстановен 1991 г., чартиран 1993 г.
Дистрикт 2480
Брой 3
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НОВИНИ
Ротари клуб Смолян инициира и учреди
дарителски фонд за подпомагане на всички
нуждаещи се за възстановяване на щетите
от наводненията в региона.
Ротари клубовете от София дариха
бутилирана минерална вода – 81 000 литра
на община Нови Искър и 27 000 литра на
община Смолян.
Пострадалите от наводненията имат нужда
от връхни дрехи, завивки, домакинска
техника и посуда.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
17-18.9. – ТЕНИС ТУРНИР В ПЛЕВЕН.

Заявки за участие – до 10.9.

ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ
- Съвместно с РК Бургас-Пиргос и РК
Бургас-Приморие са осигурени 25 тона
питейна минерална вода за пострадалите
от наводненията в района на Белово.
- Изпратен е отговор до РК Анкара Каваклъдере
с
възможностите
за
сътрудничество.
- Изпратени са писма до РК ИстанбулЕминьоню за възстановяване на контактите
и до РК Александруполис за начало на
сътрудничество.
Посещение
от
РК
Еминьоню се очаква през октомври 2005 г.
- Завършена е брошурата на РК Бургас на
български и английски език.
- Осигурени са новите членски карти.
ПРОГРАМА НА СЕДМИЧНИТЕ СБИРКИ ЗА
СЕПТЕМВРИ 2005 Г.
МЕСЕЦ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ

12.9. - Клубна дискусия на тема “Клубна
дейност
и
работа
на
комисиите.
Предложения за проекти”. Определяне на
работни групи за Созопол и ЦаревоПриморско.
19.9 - Съвместна сбирка с Бордовете на
Интеракт и Ротаракт Клубове Бургас.
Гостуващ лектор.
26.9 – Семейна сбирка. Лекция – Основите
на Ротари. Лектор – Атанас Сиреков.
ПРИЗИВ НА ПРЕЗИДЕНТА НА КЛУБА
Приятели, въпреки изтощителните разходи
през летните месеци, опитайте се през
септември да внесете членския си внос за
полугодието, както и да направите своето
дарение за Фондацията! До 1.9.2005 г. само
половината от нас са платили членския си
внос!

септември 2005г.

ИНФОРМАЦИЯ
Автор на Четиристранния тест
е Хърбърт Тейлър, Президент
на РИ за 1954-55 г. По време
на своето президентство той
поставя следните цели:
1. Учи се от миналото и
действай.
2. Сподели с другите.
3. Гради върху Четиристранния тест
4. Служи на младите
5. Добронамереност между народите
6. Добрите ротарианци са добри граждани.
Посланически стипендии
В памет на Пол Харис след смъртта му през
1947 г. се съставя план за приятелство
между учащи се. Програмата “Посланически
стипендии” позволява на ученици и студенти
да учат в чужбина, служейки като посланици
на своята страна. Те представят своята
страна на Ротари клубовете и други групи от
хора в чужбина, а след завръщането си у
дома споделят своя опит. От 1947 г. до сега
около 36 000 учащи се от 110 страни са
получили
ротариански
посланически
стипендии на стойност над 429 млн. $.
СВЕТЪТ НА РОТАРИ
“Границите, създадени от хората, рухват
когато предложиш ръката и сърцето си в
духа на разбирателството.”
Джоузеф Аби, Президент на РИ 1961-62 г.

“Понеже Ротари Клубът е съставен от
членове на обществото, то те не само могат
да помагат веднага, но и помощта им остава
завинаги.
Отличителна
черта
на
ротарианската служба е, че ние не само
реагираме на спешните случаи, но и
осигуряваме
дългосрочна
хуманитарна
помощ, която помага на общностите да се
възстановят от бедите и да продължат
напред”
Глен Естес, Президент на РИ 2004/05 г.

КЛУБНА ИНФОРМАЦИЯ
Брой членове в края на август /без
почетните/: 42
Почетни членове: 2
ТОЗИ МЕСЕЦ ПРАЗНУВАТ:

Рожден ден: Стефан Корадов – 2.9.,
Атанас Сиреков – 25.9.

