
РАЗШИРЕНИЕТО
ТОВА СМЕ НИЕ



РАЗШИРЕНИЕ В ДИСТРИКТА –
създаване на нови клубове

1. Как се създава клуб?
• Минимален брой Активни Членове 

– 10;
• Информиране на:

• Организатор Разширение;
• Чеърмен;
• Изпълнителен комитет;
• Национален представител.

• Приемлив период за опознаване и 
време всеки да прецени дали иска 
да продължи като член на Инър 
Уил.

2. Правила:
• Учредителна среща – с 

присъствието на Организатор 
Разширение.

• Подписана Апликационна форма, с 
която се кандидатства  за членство 
и се приема  Конституцията и 
вътрешните правила на ИИУ, която 
се изпраща до администратора на 
ИИУ през Националния 
Представител.

• Събиране на членски внос към ИИУ 
чрез ковчежника на Дистрикта.

ВСЕКИ КЛУБ, СЪЗДАДЕН НА ТЕРИТОРИЯТА 
НА НАШИЯ ДИСТРИКТ, Е ЧАСТ ОТ НЕГО!!!



РАЗШИРЕНИЕ В ДИСТРИКТА –
създаване на нови клубове

3. Точният човек:
• Качества, които притежава –

вдъхновен, инициативен, 
криативен;

• Познава нашата организация, 
идеи и ценности;

• Увлича след себе си.

4. Къде да го намерим?
• Клубни мероприятия;
• Срещи на Ротари клубове;
• Професионални събития, 

пътувания в група, почивки;
• Приятели, близки на 

членове на Интеракт и 
Ротаракт.



РАЗШИРЕНИЕ В ДИСТРИКТА –
създаване на нови клубове

5. Как да споделим  за ИУ:
• Да разкажем за:

• Клубни инициативи и проекти;
• Атмосферата в клуба, приятелството, междуклубни и международни 

срещи;
• Да използваме:

• отличителни знаци на ИУ – брошки, шалове, значки;
• Визитки с логото на организацията;

• Да се рекламираме посредством възможностите на медиите 
в общността.



РАЗШИРЕНИЕ В КЛУБА –
привличане на нови членове

1. Как  един клуб може да расте?
• SWOT анализ – силни, слаби страни, възможности и препятствия- с 

какво сме по –добри, кое ни отличава от другите организации, как 
искаме да се развиваме, какво ни липсва и как да го подобрим;

• Анализ на членовете в клуба за определен период- колко членове са 
необходими сега, след 2,3, 5 години, за да бъде клуба успешен;

• Рапределение на  членовете по възраст;
• Активни членове в клуба- колко са наистина дейните членове и как 

да накараме всички от клуба да станат такива.



РАЗШИРЕНИЕ В КЛУБА –
привличане на нови членове

2. Къде да намерим 
потенциални членове?

• Срещи на Ротари;
• Приятелски кръг;
• Интеракт и Ротаракт;
• Клубни мероприятия.

3. Как да привлечем 
потенциални членове?

• Информация за ИУ – кои 
сме ние- нашите 
ценности, каузи и цели;

• Полезни и устойчиви 
проекти;

• Клубен живот;
• Приятелство.



РАЗШИРЕНИЕТО –
не e само брой клубове и брой членове! 

Целта на разширението е да се създават успешни клубове с активни членове.

В един успешен клуб има:
ПРИЯТЕЛСТВО

СПОДЕЛЯМЕ 
УСПЕХИТЕ СИПОЗНАВАМЕ 

СЕМЕЙСТВАТА СИ
СПОДЕЛЯМЕ ГРИЖИТЕ СИ

ЗАБАВЛЯВАМЕ СЕ
ПОЗНАВАМЕ 

ОБЩНОСТТА СИ

ПОМАГАМЕ
СИ В РАБОТАТА

ТЪРСИМ 
ПАРТНЬОРСТВА

ПРАВИМ ДОБРО С 
ИНИЦИАТИВИТЕ СИ



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 


