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District Rotary Foundation Seminar Manual  

Сесия: Зоните на Фокус чрез Глобални Грантове 

 

Тази презентация е за пилотни Дистрикти през 2012-13 и за всички Дистрикти , 

обучаващите за глобалното стартиране през 2012-13 и 2013-14. 

Цели на обучението 

В края на тази сесия, участниците трябва да могат да 

• Изброяват Зоните на Фокус 

• Разбират типовете дейности, финансирани в рамките на всяка от зоните на Фокус  

• Разбират предназначението на Зоните на Фокус за приносите за Годишния Фонд  

Онлайн ресурси 

Информация за Визия за Бъдещето като напътствия и други необходими риесурси са 
достъпни на www.rotary.org (ключова дума в полето за търсене “areas of focus”). 
Възможности за самообучение има на learn.rotary.org. 

Специфична Дистриктна информация 

Обмислете промяната на тази презентация, в съответствие с Дистрикта,както следва : 

• Включете статистики от страната Ви и Дистрикта, свързани с една от Зоните на 
Фокус, за да демонстрирате нуждата в тази Зона. Например, включете ниво на 
неграмотността, ниво на детската смъртност, ниво на безработицата или броя на 
хората, живеещи  с определени заболявания в страната и общността Ви. 

• Включете някой Дистриктно развит Глобален Грант, който е във фаза изискваща 
участие от Ротарианците в Дистрикта. 

• Представете актуален статус на Глобалните Грантове на Дистрикта. 

• Използвайте снимки от Дистриктни дейности, които са в съответствие с една от 
шестте Зони на Фокус. 

Акценти 

• Шестте Зони на Фокус отразяват и покриват критични хуманитарни проблеми и 
нужди , които са открити от ротарианците по света. Те  обединяват Ротари  и с 
други усилия по международно развитие и развиват мисията на РФ. Всяка зона , 
която е описана по-долу, има специфични цели, които са описани в Политиката за 
съответната Зона на Фокус.  
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− Мир и конфликт 
превенция/резолюция 

− Превенция и лечение на 
заболявания 

− Вода и хигиена/ 
канализация 

− Майчино и детско здраве 

− Основно образование и 
грамотност 

− Икономическо и 
обществено развитие 

 

− Peace and conflict 
prevention/resolution 

− Disease prevention and 
treatment 

− Water and sanitation 

− Maternal and child health 

− Basic education and literacy 

− Economic and community 
development  

 

 

 Следват примери за проекти в съответствие със зона на Фокус. 

• Клубовете в Уганда  и САЩ получават Глобален Грант , за да предоставят 
обучение по изграждането на мира , за 200 учители и 1,300 ученици в 10 училища в 
Уганда. Клубовете –спонсори работят с Центъра за решаване на конфликти  Great 
Lakes  в Gulu. Като допълнение, “мирните Клубове” , които са били създадени в 
училищата  ще използват музика, театър и други начини  за предоставянето на 
обучение относно предпазването от конфликти  в местните общности.  

Какво прави този проект – проект за Глобален Грант? 

− Зона на фокус: Мир и Конфликти превенция/резолюция 

− Устойчивост: След приключването на грантовия проект, центърът ще 
интегрира програмата за обучение и мирните Клубове в дейностите си и ще 
продължи да работи с 10-тте  училища. Натрупаните познания и умения, от 
учителите и учениците ще дадат им възможност да станат доживотни агенти 
на мира в общностите си и нациите си.  

− Измеримост: Успехът се измерва по роя на обучените учители и ученици. 

− Бюджет: $33,693 

За да научите повече, прочетете the news story.  

• Клубовете в Мали  и САЩ  спонсорират проект за предоставяне на инсектицидни 
мрежи за легла, лекарски услуги и медикаменти, за да помогнат за превенцията и 
лечението на  малария в Мали. 24 местни жени ще бъдат обучени за обществени 
здравни работници, за да диагностицират, предписват лечение и лекуват ранните 
случаи на малария по домовете си, преди заболяването да достигне до смъртоносно 
ниво. По време на първите три месеца, проекта Bite Malaria Back направи 
възможни повече от 3,000 визити на пациенти в Здравния Център Yirimadjo. Също 
така се проведоха повече от 12,700 визити , от обществените здравни работници, по 

домовете на пациентите, водещи до лечението на почти 900 деца с малария— над 
80 процента в рамките на 48 часа от първоначалните симптоми, когато 
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медицинската намеса е изключително важна. 

Кое прави този проект – проект за Глобален Грант? 

− Зона на Фокус: Превенция и лечение на заболявания  

− Устойчивост: Местни жени ще бъдат обучени като обществени здравни 
работници, за да диагностицират, предписват лечение и лекуват случаите на 
малария. 

− Измеримост: Успехът се измерва по броя обучени жени, броя на визитите по 
Здравни центрове, броя на домашните визити от обществените здравни 
работници и Броя на лекуваните деца. 

− Бюджет: $60,000 

За да научите повече, прочетете the news story.  

• Клубовете в Сиера Леоне и САЩ спонсорират проект за инсталиране на 71 водни 
кладенци , обслужващи  приблизително 71,000 човека в селските общности на 
Сиера Леоне. 

Кое прави този проект – проект за Глобален Грант? 

− Зона на Фокус: Вода и хигиена 

− Устойчивост: Три Клуба в Сиера Леоне и неправителствената организация 
World Hope International се заеха да гарантират дългосрочния ефект на  
проекта. Местни Ротарианци помагат за избора на местата за инсталиране на 
кладенците, наблюдават ефективността им след инсталацията и формират 
обществени комитети , които да поддържат кладенците.  

− Измеримост: Успехът се измерва по броя на кладенците , които са 
инсталирани и по броя на хората, които ги ползват. 

− Бюджет: $303,517 

За да научите повече, прочетете the news story.  

• Екип по професионално обучение , от специалисти по педиатрични сърдечни 
операции, от педиатрична болница  в САЩ, отиват в болница  в Дистрикт в Уганда, 
за да извършат корективни сърдечни операции и да обучат колегите си там относно 
операционните техники и следоперативната грижа.  

Кое прави този проект – проект за Глобален Грант? 

− Лидер на екипа: 1 Ротарианец - лекар 

− Членове на екипа: 11 неротарианци – медицински професионалисти 

− Зона на фокус: Майчино и детско здраве 

− Устойчивост: Екипът прилага програма за обучение в педиатричните 
сърдечни операции за лекари, сестри и помощен оперативен състав и 
обучава медицинския екип в следоперативната грижа за деца с когнитивни 
сърдечни дефекти. 

− Измеримост: Успехът се измерва по броя на обучените медицински 
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професионалисти и по броя на оперираните деца. 

− Бюджет: $33,094 

За да научите повече, прочетете the news story.  

• Клубовете в Южна Африка и САЩ спонсорират екипи по професионално 
обучение, фокусирани върху откриването на трудностите при обучение на малки 
деца в селските райони на Южна Африка и градските общности в САЩ. 
Обучаващите от двете страни посещават училищата в другата страна  и споделят 
най-добрите практики  в зоните, включително предучилищни програми, помощни 
уроци и обществена подкрепа  и създаване на система за онлайн училищно 
обучение. 

Кое прави този проект – проект за Глобален Грант? 

− Клуб – домакин и спонсор (Rustenburg, Южна Африка) 

− Международен спонсор - Клуб (Бриджпорт, Кънектикът, САЩ) 

− Зона на Фокус: Основно образование и грамотност 

− Устойчивост: Местните преподаватели са обучение в най-добрите практики, 
като обучението се предоставя и на родителите. 

− Измеримост: Успехът се измерва по броя на обучените преподаватели. 

− Бюджет: $75,000 

За да научите повече, прочететеthe news story.  

• Дистрикти в САЩ и Холандия спонсорират стипендиант, който да получи 
магистърска степен  в сферата на Развитието, в международния институт по 
социални науки на университет Erasmus , в Ротердам. 

Кое прави този проект – проект за Глобален Грант? 

− Зона на Фокус: Икономическо и обществено развитие 

− Устойчивост: Стипендиантът ще научи какви са трудностите , с които се 
сблъскват общностите на местни и международни нива, както и трудностите 
за устойчивото развитие в социални, икономически и политически 
перспективи. Тя ще използва тези умения в практикантка , след 
дипломирането си , за да помага на общности в нужда. 

− Бюджет: $49,580 

За да научите повече, прочететеthe news story.  

• Ротарианци и приятели на Ротари, вече могат да насочват приносите за Годишния 
Фонд към , която и да е Зона на Фокус. Тези допълнителни възможности  целят да 
привлекат нови дарители,включително Ротарианци , които досега не са правили 
дарения и неротарианци  и други организации. Средствата, насочени към някоя от 
зоните на Фокус, са включени към годишната цел за дарения на Клубовете  и 
разпределението на член. Също така, те дават възможност за всички възможности 
за признание на Годишния Фонд.  
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• Предназначените за Зоните на Фокус, приноси не генерират ДДФ. Защото 
приносите по SHARE за първичен ресурс за финансиране на програмите на 
Фондацията, предназначените за SHARE приноси от всеки Ротарианец, всяка 
година остават от решаващо значение. 

• Консултирайте се със следните ресурси за допълнителна информация: 

– learn.rotary.org за онлайн курсове на тема „Зоните на Фокус”  

– Rotary’s Areas of Focus booklet, съдържа идеи за проекти за всяка Зона на Фокус 
и обертава целите на Фондацията за всяка от тях 

– Новите политики на Зоните на Фокус, които ясно обясняват целите и 
постиженията на всяка Зона, обобщават специфични критерии за допустимост и 
акцентират върху елементите на успешните проекти  

• Въпроси относно Глобалните Грантове? Свържете се с <<тук вмъкнете 

информация за контакт с Дистриктния си Координатор по Глобални Грантове в 

РФ >>. 

Дискусионни въпроси 

• Как Клубът Ви може да използва Зоните на Фокус , за да подобри обществения 
образ на Ротари? 

• Клубът Ви работил ли е по проекти в Зоните на Фокус? 

• Кои  са част от ползите от наличието на различни опции за дарения , за Зоните на 
Фокус? 

Предложения за дейности 

• Разделете участниците на малки групи и ги помолете да опишат идея за проект по 
Глобален Грант за всяка Зона на Фокус. 

• като разновидност на предната дейност, разделете участниците на шест групи, по 
една за всяка Зона на Фокус и ги помолете да създадат проект в Зоната си. 
Обмислете предоставяне на резултати от оценяване на нуждите, чрез което 
участниците да работят. 

• Представете примерен списък на проекти и помолете участниците да  посочат кой 
проект е допустим за Глобален Грант по Зона на Фокус. Обмислете използване на 
Rotary’s Areas of Focus  за обсъждане на целите на всяка Зона. 

  

 

 


