РОТАРИ КЛУБ БУРГАС

Основан 1937 г., възстановен 1991 г., чартиран 1993 г.
Дистрикт 2480
Брой 8

www.bourgas.net/rotaryclub

НОВИНИ
Ротари Клуб Бургас е на второ място в
Д2480 по принос към Фондация Ротари за
първото полугодие на 2005/06 г. с принос
от US$ 4300 или средно по US$ 100 на
човек. На първо място е РК София-Витоша с
принос от US$ 11000 или по US$ 203.70 на
човек.
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
4.2. - Семинар на Комитета на Лидерите на
Ротари в България за Ротари клубовете от
Южна България, Пазарджик
11.2. - Семинар на Комитета на Лидерите на
Ротари в България за Ротари клубовете от
Северна България, Горна Оряховица
18-19.2 – Турнир по бридж, Шумен
23.2 – Световен ден на разбирателството
и мира, 101 години от основаване на
Ротари
25.2 - Честване деня на Ротари и 101-та
годишнина от основаването на Ротари,Пловдив
ПРЕЗ ИЗМИНАЛИЯ МЕСЕЦ
9.1. – Пристигнаха 10те
отличия
“Пол
Харис Фелоу”. Януари
започна с лекция “Как
се отбелязва Месецът
на
ротарианската
осведоменост”.
16.1 – Представители
на ПРК Созопол
гостуваха на
клуба. РК Бургас
внесе изцяло
дължимия си
членски внос
към Ротари
Интернешънъл,
Д2480 и Област
България.
23.1 – Пред клуба бе направена презентацията
“Проверете знанията си за Ротари” като
приятелите се запознаха с интересни факти от
Ротари.
30.1 –
Честване на
рожденници и
именници от
месец януари.
Празнична
сбирка.

През месец
януари
за
членове
на
клуба са приети Веселин Русинов с
класификация
“медицина-неврология”
и

февруари 2006 г.

Любомир
Георгиев
с
“производство на бельо”.

класификация

ПРОГРАМА НА СЕДМИЧНИТЕ СБИРКИ ЗА
ФЕВРУАРИ 2006 Г.
МЕСЕЦ НА СВЕТОВНОТО РАЗБИРАТЕЛСТВО

6.2. – Гост-лектор от нестопанска организация.
Решения от Асамблеята на Комитета на Лидерите на
Ротари в България за Ротари клубовете от Южна
България.
13.2 – Обсъждане на вътрешно-клубни въпроси и
инициативи. Подготовка за тържествената сбирка
на 20.2.
20.2 – Тържествена сбирка по случай 23.2. Световен ден на разбирателството и мира, 101
години от основаване на Ротари. Среща с
представители на медиите.
27.2 – Лекция “Ръководните принципи на

Ротари”.
ИНФОРМАЦИЯ
Към 30.09.2005 г. в света има:
• 32,317 Ротари Клуба
• 1,206,670 ротарианеца в 168 страни
• 8,099 Ротаракт клуба
• 186,277 Ротарактори
• 10,402 Интеракт клуба
• 239,246 Интерактори
Статистиката на Фондация Ротари за
2004/05 г. показва:
Дарения $117.9 милиона, от които за
Годишен Програмен Фонд - $84.7 млн.
Постоянен Фонд - $9.9 млн.
Полио Плюс - $18.5 млн.
Солидарност с Южна Азия - $4.8 млн
За програми и др. разходи $110.2 млн.
Главни дарители /Major Donors/
960
Завещания
615
Дарители /Benefactors/
3,728
Последователи на Пол Харис
/Paul Harris Fellows/
53,645
СВЕТЪТ НА РОТАРИ
Измежду голямото разнообразие, което е
съществена част от Ротари, аз винаги
намирах една характерна черта, обща за
всички ротарианци: изумителното желание
да помагат. Навсякъде, където има нужда,
там има и ротарианци, които да я посрещнат
– да занесат вода на жадните, образование
на необразованите, постоянна доставка на
храни за гладните – ден след ден. Събрани
заедно, отделните акции са нещо съвсем
различно. Това е вярата, че Ротари е била
създадена и вярата, че Ротари не само е

изминала един век в служба, но и ще
осигури още един век на успехи.
Глен Естес, Президент на РИ 2004/05

КАКВО ЗНАЕМ ЗА РОТАРИ?

/ ОТГОВОРИТЕ НА ТЕСТА/
1. Коя е официалната тема на Ротари за 2005-06?
Service above self /Службата над личното, За
безкористна служба/
2. Кой е президент на РИ за 2005-06?
Карл Вилхелм Стенхамър
3. През коя година Пол П. Харис е създал първия
Ротари клуб? 1905
4. В кой град? Чикаго
5. Кои са Четирите Авенюта за служба? Клубна
служба, Професионална служба, Служба на
обществото и Международна служба
6. Къде е чартиран първият Ротари Клуб извън
САЩ? Уинипег, щат Манитоба, Канада
7. Що е Интеракт? Програма на РИ,
поддържаща клубове за младежи в
гимназиална възраст. Интеракт клубовете се
спонсорират от Ротари клубове.
8. Що е Ротаракт? Програма на РИ за млади
мъже и жени на възраст от 18 до 30 години. Те
могат да бъдат създавани както в общини,
така и в университети и се спонсорират от
Ротари клубове.
9. Къде е Световната Главна квартира на Ротари
Интернешънъл? Еванстън, щат Илиноис, САЩ
10. Какъв процент присъствие на клубните сбирки
изискват от членовете Правилата на Ротари
Интернешънъл? 60 %
11. Кой е Месецът на Световното
разбирателство? февруари
12. Коя е била първата програма, финансирана
от Фондация Ротари? Кога е била създадена
програмата? Fellowships for Advanced Study,
предшественик на Rotary Ambassadorial
Scholarships. Тя е стартирала през 1947 с 18
ученика.
13. Какво означава системата SHARE?
Системата SHARE, стартирала през 1994-95 е
механизъм за разпределяне на даренията към
Годишния програмен фонд с дистриктите.
Даренията се инвестират за период от 3
години, след които всички те влизат в
употреба. 60 % от тях се връщат в District
Designated Fund, a 40 % са достъпни за всички
клубове по света чрез Световния фонд.
Печалбите, получени през инвестиционния
период покриват административните разходи
на Фондация Ротари.
14. За какво могат да се използва District
Designated Fund (DDF)? Използва се от
дистриктите по избрани от тях програми на
Фондацията.
15. Избройте принципите на Четиристранния
тест. За онова, което мислим, казваме или
правим:
1. Това ли е истината?
2. Справедливо ли е за всички, които засяга?
3. Ще създаде ли това добронамереност и подобри приятелства?

4. Ще бъде ли от полза за всички, които
засяга?
16. За кого Пол Харис е казал “Ако мен ме
наричат Архитект, то _________ може да бъде
наричан със същото право Строител на Ротари
Интернешънъл” ? Чесли Пери, първи генерален
секретар на РИ от 1910 до пенсионирането си
през 1942 г.
17. Какви ротариански символи се намират на
лунната повърхност? Ротарианска значка с
Четиристранния тест, занесена от Бъз Олдрин
и клубно флагче, носено от Франк Борман и
двамата от РК “Космически център”, Хюстън,
Тексас.
18. Какво общо имат следните наименования?
Trade and Talk Club /клуб за търговия и разговори/
Friends in Business /приятели в бизнеса/
Roundtable /кръгла маса/
Това са били предложенията за наименование
на клуба, направени по време на третата
среща, докато Пол Харис не е направил
предложение за наименованието Ротари клуб.
19. При кой от следните знаци емблемата на
Ротари се използва неправилно?

При всички. Емблемата не трябва да се явява
като част от друг обект (като напр.
велосипеда). Тя също не трябва да се покрива
или пресича от друг обект. Най на края,
въведеният в емблемата през 1928 г. клинов
канал, който прави от колелото символ на
работата, не трябва да бъде запълван.
20. На кои дати е основан и чартиран първият
Ротари Клуб в Бургас? 14.2.1937 г. и 27.8.1937 г.
21. На коя дата е основан настоящият Ротари
Клуб Бургас? 4.10.1991 г.

ТОЗИ МЕСЕЦ ПРАЗНУВАТ:
Рожден ден
Константин Сукнаров – 14.02, Георге
Попеску – 16.02, Константин Атанасов –
22.02.
Имен ден

