РОТАРИ КЛУБ БУРГАС

Основан 1937 г., възстановен 1991 г., чартиран 1993 г.
Дистрикт 2480
Брой 6

www.bourgas.net/rotaryclub
НОВИНИ

Ротари клубовете и дистриктите, които търсят
спонсорство за осъществяване на инициативи,
свързани с водата, здравеопазването и енергията
могат да кандидатстват за грантовата програма
на Световната банка за 2006 г., наречена Пазар
на Глобалното Развитие /Global Development
Marketplace (DM2006)/.
Успешните кандидатури могат да получат до
US$200,000 за финансиране на проекти,
отговарящи на редица критерии, включително и
определена тема, свързана с развитието.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

2.12 – Чартърна церемония на РК София-Център.
17.12 – Благотворителен концерт “Коледа за
всеки”, организиран от Интеракт клуб Бургас.
18.12 – Коледен коктейл на Бургаските Ротари
Клубове.

ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ
Интеракт Клуб Бургас
бе отличен с грамота
за успешната си
работа сред
младежите в Бургас.

Красимир Ганчев
изнесе лекция за
своето хоби –
колекциониране на
български кортици, с
което се постави
началото на цикъл лекции “Моето хоби”.
Следващата лекция от този цикъл бе
представена от Тодор Тодоров, който разказа за
своето хоби – лова.
Представители на Ротари клуб Бургас взеха
участие в Конференцията за Фондация Ротари,
състояла се на 26.11.2005 г. в Истанбул.
Пристигна контейнер с помощи, изпратен от
Кристин Дагуел и РК Хъл. В него има 104
компютъра за училищата в община Бургас и
хуманитарна помощ за Дом за медико-социални
грижи за деца – Бургас и за пострадалите от
наводненията в с. Сърнево, Община Раднево.
Кристин посети за няколко часа Бургас, като
присъства при раздаване на помощите и посети
Дом за медико-социални грижи за деца.

ПРОГРАМА НА СЕДМИЧНИТЕ СБИРКИ ЗА
ДЕКЕМВРИ 2005 Г.

МЕСЕЦ НА СЕМЕЙСТВОТО
5.12 – Посещение от РК Истанбул-Еминьоню
12.12 – Асамблея на Клуба. Избор на Борд за
2006/07 година.
19.12 – Семейна сбирка. Коледен коктейл.
26.12 – Официален празник

декември 2005 г.
ИНФОРМАЦИЯ

Бордът на Ротари Интернешънъл дава
следното определение за семейството:
Бордът, разбирайки че
• семейството, основна социална единица на
обществото се бори с множество комплексни
социални и икономически проблеми, които
атакуват неговата структура.
• в много страни от света това пречупване на
традиционната структура е от своя страна
заплашително за постройката на обществения
живот;
• Отдавнашният ангажимент на Ротари към
Обществената служба задължава ротарианците
да насочат усилията си към преодоляване на
съвременната криза в семействата;
призовава
ротарианците,
клубовете
и
дистриктите да покажат своята отговорност
към
семейството
и
обществото
чрез
осъществяване
на
проекти
и
акции,
отбелязвайки всяка година Месеца на
семейството.

СВЕТЪТ НА РОТАРИ

Обикновени хора - необикновени възможности

Тези хора правеха каквото могат където и да
бяха, с подръчни средства, показвайки своя
идеализъм
чрез
заздравяването
на
организацията
и
нейните
структури,
на
почтеността в нашето движение, което ме
вдъхнови да кажа в този паметен момент в моя
живот:
"Днес съм застанал пред вас не като лидер в
индустрията в един от най-големите промишлени
градове в света, не като ръководител на една от
най-големите образователни институции, не като
известна фигура от политиката или бизнеса, а
като човек, който е постигнал нещо в живота, като
човек, който както и повечето от вас е живял в
една относително малко общество и е израснал в
Ротари в интимната атмосфера на един средно
голям клуб.
Аз съм тук, защото Ротари приема обикновени
хора и им дава необикновени възможности да
направят нещо повече със своя живот, да
осъществят мечтите си."
Клем Ренуф, ПП на РИ 1978-79

ТОЗИ МЕСЕЦ ПРАЗНУВАТ:

Рожден ден и имен ден
Николай Бончев – почетен член – 6.12 и 17.12.
Рожден ден
Тодор Атанасов, Димитър Колев – 17.12, Илко
Бонев – 25.12.
Имен ден
Николай Миринчев – 6.12, Христин Илиев – 25.12,
Стефан Аладжов, Стефан Корадов, Стефко
Русев – 27.12.

