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НОВИНИ

Какво са направили ротарианците за последните
10 години? В световен мащаб са осъществени
около 1.8 милиона местни и международни
проекти; около 10 млн. $ са дадени за проекти,
насочени към младежта. Средно на клуб за този
период се падат по 56.6 проекта или 5.7 проекта
годишно. Ако това се приравни на броя на
клубовете към 31.05.2005 – 32066, то годишно
Ротари осъществява около 182 776 проекта в
полза на обществото.
По информация от Rotary World, октомври 2005

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

5 ноември – Ден на Ротари в ООН
5 ноември – Чартиране на РК Раднево
11 ноември – Чартиране на РК Тутракан
25-26 ноември – Семинар на Фондация Ротари в
Истанбул

ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ

Със съдействието на Петко Йовчев е осъществен
-р
контакт с Д Чорелов чрез когото на Парижките
Ротари клубове е изпратена информация за
проектите на РК Бургас с
цел съвместна дейност.
Представители на РК
Бургас участваха в:
- Срещата с ДГ на Д2480
Кирякос
Кацикис
на
8.10.2005 г. в „Златни
пясъци”.
Изнесени са следните лекции:
- „Специфика на застраховането” от Иван
Златанов.
- „Приватизацията в Община Бургас” от
Константин Атанасов.
- “Политически маркетинг” от Кирил Петров
На 10.10.2005 РК Бургас бе
посетен от Боб Столц, РК
Билстон, Д1210.
В чартърните церемонии на
клубовете ще участват:
- Румен Ангелов за РК
Петрич.
- Петко Йовчев и Герхард Бентциен за РК
Раднево.
Създадени бяха комисиите по иницииране на
нови клубове в Созопол с отговорник Румен
Ангелов и Приморско с отговорник Светослав
Динев.
Бе взето решение за съвместно отбелязване на
Коледните празници заедно с РК Бургас-Пиргос и
РК Бургас-Приморие.

ПРОГРАМА НА СЕДМИЧНИТЕ СБИРКИ ЗА

НОЕМВРИ 2005 Г. - МЕСЕЦ НА ФОНДАЦИЯ
РОТАРИ
7.11 - Световна седмица на Интеракт - резултати
14.11 – Проблеми на слепите в Бургас
21.11 – Тема “Моето хоби”
28.11 – Лекция “Фондация Ротари”. Лектор –
Светослав Донев

ноември 2005 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Към 30 юни 2005 в Ротари Интернешънъл
членуват 32 403 клуба, 1 221 920 ротарианци от
168 страни. Съществуват още 8 045 Ротаракт
клуба със 184 874 члена и 10 347 Интеракт клуба
с 237 337 члена.
По информация от Rotary World, октомври 2005

Фондация Ротари се “ражда”
под формата на дарителски
фонд през 1917 г. по време на
Конвенцията в Атланта по идея
на президента на РИ Арч
Клумпф. 12 години по-късно тя
се преражда във формата,
позната ни до днес. Тя
поддържа усилията на Ротари
Интернешънъл за постигане на
световно
разбирателство
и
мир
чрез
международни хуманитарни, образователни и
културни програми. Първоначалното дарение на
стойност US$26.50 е направено през 1918 г. “за
да се прави добро по света”. През 1928 г.
Фондацията
разполага
с
US$5,739.07.
Направените до момента дарения надхвърлят
US$ 1 562 000 000, като само за 2003/04 г. те
възлизат на US$ 106 000 000.
Интеракт е програма от клубната служба на
Ротари. Тя е за младежи от средни училища и е
официално стартирана на 28.10.1962 г. Първият
Интеракт клуб е чартиран на 5 .11.1962 г. От
1999 г. в Ротари се празнува Световната седмица
на Интеракт - първата седмица на месец
ноември. Първоначално Интеракт е бил само за
момчета. Приемът на момичета е одобрен от
Борда на РИ през 1967 г. или 20 години преди да
се одобри приемането на жени в Ротари
клубовете.
СВЕТЪТ НА РОТАРИ
“Истинският дух за служба може да работи за
спасението на света”.
Пол Харис, The Rotarian, март 1918

“... за нас изглежда във висша степен подходящо
да приемаме дарения с цел правене на добро по
света, за благотворителни, образователни или
други пътища за прогреса на обществото; такива
фондове биха били от полза и за работата ни по
разширяването”.
Арч Клумпф, Президент на РИ 1917 г.

КЛУБНА ИНФОРМАЦИЯ
Брой членове в края на октомври /без почетните/:
42
Почетни членове: 2
Проведени сбирки през октомври: 5
Средна месечна посещаемост: 70.48 %
ТОЗИ МЕСЕЦ ПРАЗНУВАТ:
Рожден ден
Александър Александров - 11.11, Тодор Тодоров
– 22.11
Имен ден
Михаил Михалев – 8.11.

