
Функция на 
Секретаря в 

клубовете 
Марияна Петракиева

Секретар Д248 2019/2020

Семинар  

12.10.2019г. 

Велико Търново 9/2/2019



Основна  роля  на секретаря на клуба  

да подпомага ефективното функциониране на клуба

да поддържа и увеличава членската маса

да стимулира приятелството между членовете на 
клуба

да осъществява успешни проекти, насочени към 
нуждите на обществото.

да подкрепя инициативите на Ротари клуба

да развива лидери, способни да служат на 
надклубно ниво.
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ФУНКЦИИ Една от основните 
функции на 

Секретаря е да 
наблюдава 

тенденциите в 
дейността на клуба, 

за да може да   се 
определят  силните 
и слабите места  и 
обсъждайки това с 

лидерите да се 
достигне целта -
подобряване на 

работата на клуба.
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Информация

Секретарят на клуб получавате информация от:
 Изпълнителния комитет на Дистрикта
 Секретаря на ИК
 Чеърмена на ИК
 Борда на клуба
 членовете на клуба Ви

Тази информация може да се получава по пощата ,
по електронен път или от сайта.

Важно е получената информация от Секретаря да
бъде обсъдена с Борда на клуба и навреме да се
изпрати на всички членове , за да може всеки член
де бъде изцяло съпричастен с дейността на Инър
Уийл като организация.
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Отговорности на Секретаря на 
клуба

 изпращане на съобщения за срещите на клуба 
и осигуряване присъствието им 

 водене на цялата кореспонденция между 
борда на ИК и на клуба

 водене на протокол на срещите на клуба и 
заседанията

 регистриране на промени в членството –
прекратяване, нови членове, промяна на  адрес 
и предоставяне на информация в срок за 
официалния указател

 подготовка на материали за изготвяне годишния 
отчет на клуб

 поддръжка архивите на членството 9/2/2019



Важни пунктове в ролята и     
отговорности на Секретаря

 Секретарят на клуба, както другите членове на 
Ръководството, встъпват в длъжност на 01 юли всяка  
Инъруийлска година.

 Преди да поемете службата, е необходимо да се 
срещнете с Президента на клуба, за да достигнете до 
взаимно разбирателство относно дейността на 
Ръководството и  разпределението на функциите 
между Президент и Секретар. 

 Важно е да се подчертае отново ВОДЕЩАТА и 
ПРЕДСТАВИТЕЛНА РОЛЯ на Президента и 
ОРГАНИЗАЦИОННАТА и КОМУНИКАЦИОННА РОЛЯ на 
Секретаря.

 Секретарят и Президентът на клуба трябва да работят 
като екип , за да гарантират ефективността на клуба.
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СЕКРЕТАР на клуб

ДЕЙНОСТИ НА 
СЕКРЕТАРЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКАТА НА 
ЕДНА РЕДОВНА 
СРЕЩА НА КЛУБ
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ДЕЙНОСТИ НА СЕКРЕТАРЯ ПРИ 
ПОДГОТОВКАТА НА ЕДНА РЕДОВНА СРЕЩА 

НА КЛУБ
1. Асистиране на Президента в подготовката
на срещата – запознаване на Президента с
текущата кореспонденция и предстоящите
събития на Дистрикта и клубовете, участие в
изготвяне на дневен ред на срещата.

2. Изпращане на съобщения до членовете на
клуба. В началото на мандата си се
осведомете лично кой какви начини
за комуникация ползва и ПРЕДПОЧИТА да
ползва , обособете в отделни списъци
членовете, които ще известявате с e-mail, sms ,
телефонно обаждане и други начини. Когато
форматът на уведомяване позволява,
осведомете членовете на клуба за дневния
ред на срещата, предварително уточнен с
президента.
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ДЕЙНОСТИ НА СЕКРЕТАРЯ ПРИ 
ПОДГОТОВКАТА НА ЕДНА РЕДОВНА 

СРЕЩА НА КЛУБ
3. Осигуряване мястото на срещата ,
потвърждаване на резервация – ако е
необходимо.

4. Асистиране при посещение на гости на
сбирките- посрещане, осигуряване на хотел
при необходимост.

5. Водене на коректен протокол на срещите и
архивирането му. Съхранявайте и
допълнителни материали, като подаръци,
поздравителни адреси, банери в
хронологичен ред.

6. В края на срещата напомнете отново на
членовете за предстоящи събития между
срещите, както и за следващата редовна
среща на клуба.
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Секретарят

подготвя организационно 
живота на клуба, 

протоколира го, насърчава 
комуникацията и 

приятелството в клуба, 
срещите и пътуванията 

между клубовете.
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ИК на Д248 2019/2020

УСПЕШНА 
ИНЪР 

УИЙЛСКА 
2019-2020 

ГОДИНА!!!!!!! 
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ИК на Д248 2019/20120

Ваша приятелка в
Inner Wheel

Марияна Петракиева
Дистрикт 248 България
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