П РОГРАМА
за работа на Ротари клуб – Панагюрище
през периода 01.07.2008 г. – 30.06.2009 г.
І. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ:
1. Приемане нови членове на брой колкото евентуално са отпаднали плюс 1.
Срок: до м. март 2009 г.
2. Изграждане един Интеракт /цел минимум/ и един Ротаракт /максимум/
клубове в града.
Срок: м. октомври 2008 г.
3. Завършване проекта за изграждане чешма за минерална вода пред градската
баня за допринасяне подобряването на здравословното състояние на децата и
населението на гр.Панагюрище.
Срок: м. септември 2008 г.
4. Поставяне последните 2 паметни знака на входовете на града от към
Панагюрски колонии и от към гр. Стрелча чрез привличане на спонсори.
Срок: м. април 2009 г.
5. Разширяване приятелските връзки с клубовете от страната и чужбина и
обогатяване на работата с членовете и семействата.
Срок: постоянен
ІІ. МЕСЕЧЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА СЕДМИЧНИТЕ СРЕЩИ И ЗАСЕДАНИЯ НА
БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ:
М. ЮЛИ
МЕСЕЦ НА КЛУБНАТА СЛУЖБА

14.07.2008 г.

21.07.2008 г.

28.07.2008 г.

1. Приемане план за работа на клуба за 2008/09 г.
Отг.: Президента и секретаря
2. Назначаване на комисии съгласно Устава на клуба и правилника
на РИ.
Отг.: Президента и секретаря
3. Ротарианска информация.
Отг.: секретаря
1. Обсъждане и приемане на проект за бюджета на клуба и срока за
събиране на годишните вноски за покриване финансовите
задължения към РИ и Дистрикта.
Отг.: касиера
2. Приемане плана за работа на комисията по клубни служби.
Отг.: председателя на комисията
3. Ротарианска информация.
Отг.: секретаря
Заседание на Борда на директорите за обсъждане изпълнението на
задачите за месеца и планиране изпълнение на озадачите през
следващия месец.
1. Дискусия на тема „Заети и свободни квалификации в клуба.
Предложения за нужни на клуба, но незаети квалификации.
Отг.: председателя на комисията по членството
2. Ротарианска информация.
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Отг.: секретаря
М. АВГУСТ
МЕСЕЦ НА РОТАРИАНСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО

1. Посещения на ротари клубове в страната и чужбина, с цел
издаване на нови организационни, приятелски и професионални
контакти.
Отг.: секретаря
2. Ротарианска информация
Отг.: секретаря
Забележка: Изпращане месечен отчет за седмичните сбирки на
клуба през м. юли.
Срок 04.08.2008 г.
Отг.: секретаря
М. СЕПТЕМВРИ
МЕСЕЦ НА ЧЛЕНСТВОТО И НОВИТЕ ПОКОЛЕНИЯ В РОТАРИ

01.09.2008 г.

08.09.2008 г.

15.09.2008 г.

22.09.2008 г.

29.09.2008 г.

1. Отчет на изпълнението на договора за изграждане чешмата пред
минералната баня.
Отг.: Ал. Гурари и изпълнителите
2. Предоставяне плана за работа на комисията по служба на
обществото.
Отг.: Председателя на комисията
3. Ротарианска информация.
Отг.: секретаря
1. Предложения от Борда, Комисията от членството и разширението
за приемане на нови членове.
Отг.: Президента и председателя на комисията
2. Определяне представители на клуба за участие в Семинар на Д
2482 за членството и разширение на членството.
Отг.: секретаря
3. Ротарианска информация.
Отг.: секретаря
1. Поканени гости Кмета и Председателя на Общинския съвет,
Председателя на СП, Ръководителите на политическите сили в
Общината, Представители на медиите и други и запознаването им с
ръководството на клуба, целите и задачите на клуба през мандата.
Отг.: Президента и секретаря
1. Обсъждане списък на кандидата за РА и ИА клубове,
включително деца на членове на Ротари клуба.
Отг.: Председателя на комисията за членството
2. Ротарианска информация.
Отг.: секретаря
Заседание на Борда за отчет задачите през месеца и планиране
изпълнението през следващия.
Отг.:Президента и секретаря
1. Участие при учредяването на РА/ИA клубове.
Отг.: Председателя на комисията за членство
2. Ротарианска информация.
Отг.: секретаря
М. ОКТОМВРИ
МЕСЕЦ НА СЛУЖБА НА ПРОФЕСИИТЕ

06.10.2008 г.

1. Представяне план за набелязване на професионалисти от клуба,
които ще се представят на сбирка на клуба до края на мандата и
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13.10.2008 г.

20.10.2008 г.

27.10.2008 г.

теми и външни лектори, избрани от членовете на клуба.
Отг.: Председателя на комисията по връзки с обществеността и
клубнаинформация.
2. Ротарианска информация.
Отг.: секретаря
1. Определяне представители на клуба за участие в Семинар на Д
2482 за професионална етика.Отг.: секретаря
2. Ротарианска информация.
3. Сбирка, посветена на честване на родените през месеците юли,
август и септември членове на Клуба.
Отг.: секретаря
1. Представяне професионалист на клуба
Отг.: Председателя на комисията по клубни служби
2. Ротарианска информация.
Отг.: секретаря
Заседание на Борда за отчет изпълнението на задачите през месеца и
планиране изпълнението през следващия.
Отг.: Президента и секретаря
1. Предложение от Борда и комисията по членството и
разширението за приемане нови членове.
Отг.: Президента и председателя на комисията
2. Ротарианска информация.
Отг.: секретаря
М. НОЕМВРИ
МЕСЕЦ НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ

03.11.2008 г.

10.2008 г.

17.11.2008 г.

Ротари Фондация, структура, цели, програми, възможности за
участие в програмите. Постижение в събирането на средства за
фондовете на Фондация Ротари от Ротари клуба.
Отг.: Председател на комисията – фондация Ротари и поканен
лектор почетен член д-р Димитър Димитров
Среща на членове от Отворено общество и Корпуса на мира с
представителство в града и РК, за разработване на общи
хуманитарни програми.
Отг.: Вицепрезидентът на клуба и председателя на комисия служба
на обществото
Създаване контакти с Ротари клуб от друг дистрикт, разработване
програма за размяна на групи от двата клуба и разработване на
общи програми.
Дата:
Отг:
Председателя на подкомисията по разширяване на
ротарианското приятелство
- Семинар за Фондация Ротари – Семинар на Д 2482.
Отг.: Вицепрезидента и секретаря
- Ротари институт и ГЕТС на зоната – 26-30 ноември 2008 г. Атина.
- Ротарианска информация – за всяка сбирка.
Отг.: секретаря
М. ДЕКЕМВРИ
МЕСЕЦ НА РОТАРИАНСКОТО СЕМЕЙСТВО

01.12.2008 г.

Доклад на комисията по връзки с обществеността за постиженията
по представяне дейността на клуба пред обществеността и
информацията на комисията за вътрешно клубна употреба.
Отг: Председателя на Комисията
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17.12.2008 г.

23.12.2008 г.

23.12.2008 г

30.12.2008 г.

Избор на Борд на Директорите на Ротари Клуб Панагюрище за
периода 2009/2010 година и Елект Президент на Клуб’а за
2010/2011 година, не по късно от третата седмица на месеца.
Отг: Президента на клуба и секретаря
Организиране общи мероприятия и тържествена сбирка на
празничен коледен бал за членовете на клуба със семействата и
техните приятели с благотворителни задачи.
Отговорник: Президентите на клуба от основаването му и
Церемониал майстор
Отличаване с награди на Ротари Клуб Панагюрище проявени
граждани на града в определени професии обявени за лауреати на
годината в професията им. Връчване на наградите на
благотворителния коледен бал.
Отг: Председателят на комисията по служба на обществото
Полугодишен рапорт за дейността на Борда на Директорите по
четирите авенюта и плана на клуба, посещенията на сбирките на
клуба, платени финансови задължения и изпълнените мероприятия
от клуба, който се изпраща на Дистрикт Гуверньора и Ротари
Интернационал.
Отг.: Секретарят
Ротарианска информация – на всяка сбирка.
Отг.: секретаря
М. ЯНУАРИ
МЕСЕЦ НА ПОЗНАНИЕТО В РОТАРИ

05.01.2009 г.

12.01.2009 г
19.01.2009 г.

26.01.2009 г.

Осъществяване на среща с Бюрото по труда и професионалната
заетост в града и запознаване на клуба с възможностите за
професионална подготовка на определени професии. Подпомагане
за намиране на работа на доказани професионалисти останали без
работа.
Отг.: Председателят на комисията по служба на обществото
Лектор от екипа на Д 2482 на тема – Опознаване на Ротари.
Отг.: Президентът на клуба и секретерая
Сбирка посветена на честване на родените през месеците Октомври,
Ноември и Декември членове на Клуба.
Отг.: Церемониал майсторът на клуба
Заседание на Борда на Директорите за обсъждане изпълнените
задачи за месеца и разработване план за изпълнение на задачите
през следващия месец.
Отг.: Президентът на клуба и секретаря
Ротарианска информация – на всяка сбирка.
Отг.: секретаря
М. ФЕВРУАРИ
23.02. - International Day of Rotary – 104th Rotary Anniversary

02.2009 г.

09.02.2009 г.

Доклад на комисия по състоянието на клубовете ИA/PA/ на които
РК Панагюрище е Спонсор клуб.
Отг: Председателя на комисията по членство
Общоградски дейности и Тържествена среща на Клуба посветена на
104 годишнината от създаването на Ротари, на 23.02.
Интернационален ден на Ротари и деня на световното
разбирателство.
Отг.: Президентът на клуба, Секретарят и Церемониал майсторът на
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16.02.2009 г.

23.02.2009 г.

клуба
Дистриктна среща посветена на 104 годишнината от създаването на
Ротари, на 23.02. Интернационален ден на Ротари и деня на
световното разбирателство.
Отг: Президентът на клуба и секретаря
Заседание на Борда на Директорите за обсъждане изпълнените
задачи за месеца и разработване план за изпълнение на задачите
през следващия месец.
Отг: Президентът на клуба и секретаря
Ротарианска информация – на всяка сбирка.
Отг.: секретаря
М. МАРТ
СЕДМИЦА НА ИА и РА

02.03.2009 г.

09.03.2009 г.

16.03.2009 г.

23.03.2009 г.

03.2009 г.

03.2009 г

Организиране и провеждане на мероприятие с ученици в града
посветен на националния празник на България 3 Март.
Отг.: Председателят на комисията връзки с обществеността
Доклад от председателя на комисията по работата с младежта и
Президента на Ротаракт и Интеракт клубовете в града.
Отг.: Президентът на клуба, Председателя на комисията по
членство
Празнична вечер на членовете на клуба и техните приятели във
връзка с настъпването на пролетта с благотворителна цел.
Отг.: Церемониал майсторът на клуба
Организиране на среща с младежките организации в града и
запознаване клуба с професионалната реализация на младите хора.
Възможност за подпомагане и насочване на млади професионалисти
на подходяща работа.
Отг.: Председателя на комисията служба на обществото
Участие в PETS семинара организиран от ДГЕ с представяне на
изпълнението на задачите в Клуба и препоръки за работа на
Областното ръководство.
Отг.: Президента на клуба и секретаря
Заседание на Борда на Директорите за обсъждане изпълнените
задачи за месеца и разработване план за изпълнение на задачите
през следващия месец.
Отг: Президента на клуба
Ротарианска информация – на всяка сбирка.
Отг.: секретаря
М. АПРИЛ
МЕСЕЦ НА РОТАРИ СПИСАНИЕТО

06.04.2009 г.

13.04.2009 г.

20.04.2009 г.

Среща посветена на списанието “The Rotarian” Раздели,
информация, полза от списанието. Списание “Ротари в България” и
възможностите му за информация. Клубна информация – състояние,
достойнства и проблеми.
Отг.: Председателят на Комисията по връзки с обществеността
Сбирка посветена на честване на родените през месеците Януари,
Февруари и Март членове на Клуба.
Отг.: Церемониал майстора на клуба
Заседание на Борда на Директорите за обсъждане изпълнените
задачи за месеца и разработване план за изпълнение на задачите
през следващия месец.
Отг: Президентът на клуба и секретаря
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04.05.2009 г.

11.05.2009 г.

25.05.2009 г.

Ротарианска информация – на всяка сбирка.
Отг.: секретаря
М. МАЙ
Участие в Областната конференция на Дистрикт Гуверньора с
представяне на изпълнението на задачите в Клуба и препоръки за
работа на Областното ръководство.
Отг.: Президентът на клуба и секретаря
Отличаване с награди на Ротари Клуб най добрият директор на
училище и отличник абитуриент Връчване на наградите да стане в
чест на 24 май ден на Славянската писменост и Българската
култура.
Отг: Председателят на комисията по служба на обществото
Заседание на Борда на Директорите за обсъждане изпълнените
задачи за месеца и разработване план за изпълнение на задачите
през следващия месец.
Отг.: Президентът на клуба и секретаря
Ротарианска информация – на всяка сбирка.
Отг.: секретаря
М. ЮНИ
МЕСЕЦ НА РОТАРИАНСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО

01.06.2009 г.

08.06.2009 г.

29.06.2009 г.

14.07.2008 г.

Заседание на Борда на Директорите за обсъждане изпълнените
задачи за месеца и разработване план за изпълнение на задачите
през следващия месец.
Отг.: Президентът на клуба и секретаря
Конвенция на Ротари Интернационал – участници в конвенцията в
Бирмингам’2009.
Отг.: Президентът на клуба и секретаря
Полугодишен рапорт за дейността на Борда на Директорите,
посещенията на сбирките на клуба, платени финансови задължения
и изпълнените мероприятия от клуба пред Дистрикт Гуверньора и
Ротари Интернационал.
Отг.: Секретарят
Ротарианска информация – на всяка сбирка.
Отг.: секретаря

