
Сл.1   Фокус върху работата на Президента на Клуб 

            Тренировъчен Семинар Арбанаси-12.10.2019  
 
Уважаеми Президенти на Клубовете на Д 248 ИУ България, аз 
съм Живка Стоянова, ПЧ на Д 248, член на ИУК Стара Загора. За 
мен е чест  да бъда  днес сред вас! 
Моля всяка от вас да се представи, за да скъсим растоянието 
между нас. 
Поздравявам ви за смелостта и поетата отговорност да водите 
тази година вашият клуб в добротворството! Тази година вие  
отново ще докажете, че „Заедно можем” да продължим да 
работим за каузите в нашите общности, за нас самите като жени, 
за нашето бъдеще-децата ни, за нашата планета! 
„Заедно можем” - прекрасна  тема на уважаемата Филис, тема, 
която е многопластова и  обединяваща, достъпна, мирна и наша!  
Подготвяйки тази презентация, прочетох доста материали, които 
ми помогнаха да избера  пет основни моменти, които според мен 
са важни  за работата ви като Президент на клуб. 
 
Както всички знаете Президента на клуб трябва да отговаря на.. 
 
Сл. 2 Квалификацията за такъв  според Конституцията на 
ИИУ-цитирам: 

 „Да са били членове на Борда на Клуба поне една 
година към датата на заемане на поста”. 
 Продължителност на мандата една година, 
изключения-новочартиран клуб и втори мандат при 
липса на подходяща кандидатура след одобрение от 
ИК на Дистрикта. 
 

Сл.3 Фокус...... 
И така, кои са тези пет  акцента? 

1. Отговорности на Президента на Клуб 
2. Планиране и ръководене на работата на Клуба 
3. Качествата на Президента като Лидер 
4. Популяризиране на клуба и неговата дейност 



5. Равносметка 
 

Сл.4  Отговорности на Президента на Клуб 
 
За какво е отговорен  П на Клуба?  

 Да ръководи и превърне клуба в успешен, чрез 
увеличаване на броя на членовете, чрез успешни 
проекти и добър психоклимат. 
 Пълна и ежедневна отдаденост 

Как да стане това? – с няколко стъпки: 
 
Сл.5 Отговорности.... 

 Предварително планиране на срещите и 
инициативност за поемане на отговорност – колко добре е, ако 
предварително знаем темите, които ще обсъждаме на 
предстоящата сбирка?! 

 Самооценка и искреност във взаимоотношенията – 
бъдете честни с всички 

 Качество на работата -винаги довършвайте докрай с 
максимално качество започнатото. 

 Безпристрастно вземане на решения, спазвайки 
основните принципи на ИИУ – да бъдем полезни в личния и 
обществен живот; да имаме високи етични стандарти във 
взимоотношенията си, да поддържаме мира и добрата воля в 
Клуба, Дистрикта и на международно ниво. Вие трябва да можете 
да казвате НЕ, когато е необходимо! 

 При повече от едно мнение, се гласува, в ИУ важи   
правилото на простото мнозинство! 
Помнете-решаващият глас е на Президента!/ако се налага/ 

 Приемственост и надграждане, работа с Паст 
Офицерите от клуба, както и с Офицери от ИК на Д. 
Знайте, че  голяма част от успеха винаги се дължи на 
надграждането и споделяне на опита. Не се притеснявайте да се 
обръщате към Офицерите от  ИК на Дистрикта при нужда, като 
спазвате  правилата за комуникация, ако става дума за значими 
въпроси - чрез Секретаря.  
Сл.6  Отговорности.. 
   Да следи за : 



 Поддръжка на сайта с данните на Клуба 
 Правилно използване на регалиите и спазване на  

Протокола – видове сбирки и начин на протичане, камбана, 
молитва, химн 

 Разходите по  бюджета на клуба и спазване на 
сроковете –сроковете са поместени на сайта 

 Осигуряване на присъствие на всички национални 
събития и гостувания, както и организиране на работното 
посещение на ДЧ – значимо за Клуба  събитие, което може да се 
организира с  прием на нов член, даване на награда или 
стартиране на нов или етап от стар проект. 

 Запазване и нарастване на членството 
       
 Сл.7 Отговорности.... 
       Някои много важни пункта, които не трябва да пропущате и 
които много често се грешат: 
     
         NB 1 - Едновременно с Борда на Клуба се избират и 
Делегати за  ДК, които влизат в мандат в новата ИУ година 
от 01.07. 

NB 2 - Паст Президента по право е член на Борда на 
Клуба и не се номинира за никаква позиция. 
 NB 3 – Агитиране и искане на гласове под най-различни 
форми  са абсолютно забранени и ще доведат до 
дисквалификация на  кандидата. 
 
Сл. 8 Планиране на годината. 
     Това бих определила с две думи- 
            Фокусираност и посветеност. 
      Какво включва това ? 

 Визия за годината и темата на Президента на ИИУ, 
както и за дългосрочните проекти, ако има такива. 

 Анализ на състоянието на Клуба – кои са силните и 
слабите му страни, кои са възможностите и ресурсите на клуба, 
кои са заплахите за клуба – SWOT анализ 

 Планиране спрямо резултата от анализа -
обучителни сбирки или такива с интересни  гостувания.  
 



Какво включва анализа на клуба? 
Сл.9 Планиране.... 
 

 Силни страни - клуб със здрави корени, дълга 
история, с членове, които са израстнали на дистриктно ниво, с 
устойчиви и успешно завършени  проекти, с добра финансова 
политика, с добри приятелски отношения, с познания за 
историята  и Конституцията на ИУ. 

 Слаби страни - трудно набиране на нови членове, 
ниска посещаемост на сбирките, бюджетен дефицит, липса на 
знания за ИУ и обучени членове, липса на мотивация, малко или 
никакви успешни проекти, липса на приятелство, възникване на 
междуличностни конфликти. 

 Възможности на клуба - да привлече потенциални 
членове, мястото за срещи да е удобно и достъпно за всички, да 
поддържа връзка със старите членове, подмладяване на клуба с 
привличане на  нови или по-млади членове, неформални сбирки 
за подсилване на приятелските отношения, поддържане на 
такива и с клубове в страната, деня за приемане на нов член да е 
достатъчно тържествен, да се канят интересни лектори и гости 
на клубните сбирки, да се популяризира дейността на клуба на 
сайта на Д и в общността . 

 Заплахи за клуба - неудобно място и време на срещи 
или допущане  и неразрешаване на личностни конфликти, 
напущане на членове и неглижиране на причините за това, 
липса на мотивация. 

 Ресурси на клуба – кои членове имат познания, за да 
споделят с другите; кого бихте поканили от общността за  
популяризиране и рекламиране на  дейността на организацията. 

 Набирането на членове трябва да е качествено, а не 
количествено -  да става внимателно и да не се бърза. Всеки 
потенциален член трябва да има реална представа за 
нашата организация и нейните принципи за безрезервна и 
безкористна служба. Случаите на различни очаквания винаги  
приключват  с  ранно напущане на организацията. 

 Всеки Клуб трябва да пази и знае къде е Чартърния 
лист! 



Клубната принадлежност е много важен фактор - спазването на 
Конституцията, носенето на регалиите, спазването на протокола. 
След направения анализ, в зависимост от резултата, можете да 
планирате сбирките си  – дали да се наблегне на прочит и 
разясняване на Конституцията, канене на повече интересни гости, 
опознаване и сближаване, изнасяне на сбирки за подобряване на 
психоклимата и т.н., разширяване... 
 
Сл. 10 Качества на Президента-качества на лидера! 
    

 LEAD –водя/англ./, LEADERSHIP - поведение на 
ръководителя, насочващо другите към обединяване на усилията и 
способностите за постигане на целите и задачите 
Умение за: 

 Работа в екип –ТЕАМ –together everyone achieve 
more! 

Доверие в екипа, говорете в множествено число, а не в 
единствено! 
Оценете качествата на всеки член на Борда, индивидуалния успех 
на всеки един от тях ще доведе до клубния успех! 

 Вътрешна мотивация и убеденост -  това мотивира 
останалите. 

 Информираност и познаване на Конституцията – 
обучавайте се, не всичко може да знаете, важното е да имате 
желание да се научите! Следете новостите в национален и 
международен план и информирайте останалите или определете 
член на Борда, който да е отговорен за това. 
 
Сл.11 Качества.... 
     И още ....... 

 Позитивизъм, вдъхновение, любопитство  - за да 
бъдете следвани ... 

 Търпение, решителност, упоритост – за да 
изслушвате и поемате отговорност и извеждате нещата до края 

 Комуникативност и загриженост за членовете на 
клуба. 

 Казвайте Благодаря ! – на всяка среща и събитие, за 
присъствието и участието на членовете на клуба и екипа ви. 



 Смелост - не се обезкуражавайте от 
недружелюбните коментари!  Знайте, че вие ще поемете по-
голямата част от вината, отколкото от заслугите! 
 
Не си мислите, че не притежавате тези качества, не се 
анализирайте много строго, не се страхувайте в никакъв случай 
да поемете отговорността на Президент на клуб. 
Факта, че членувате в ИИУ означава, че имате най - важното 
качество – голямо и добро сърце, желание за добротворство и 
загриженост за нашата планета! 

 
Сл.12 Популяризиране на дейността на Клуба 

 Медии, социални мрежи, връзка с местната преса- 
ако е необходимо да се определи отговорник от Борда! 

 Осъвременяване на популяризацията – всякакви 
възможни начини за брандиране  

 Редовна информация за дейността на клуба към 
сайта на Д и на ИИУ, както и страницата и групата във ФБ – 
в този случай трябва връзка с Уебмастера и Редактора на Д, с НП- 
отново може да има отговорен от Борда за това. Следете какво 
публикуват другите клубове, това би ви помогнало с идеи...  

 Лепенки, печати, трансперанти, лого на печатни 
издания, рекламна брошура/ дипляна/ на Клуба. 

 Изявленията трябва да съдържат кратка и разбираема 
информация за нашата организация, на общодостъпен език! В 
противен случай е възможо типичната терминология да доведе до 
неправилни тълкувания! 
  
СЛ.13 Равносметка 
  
Уважаеми президенти, сега е вашата година – поведете клуба си в 
правилната посока с убедеността и отговорността, за това, което 
правите! 
Имайте визия за крайния успех и бъдете вдъхновение за всички! 
Тази година вие ще дишате, спите, живеете с мисълта за ИУ – 
гранция за  този успех! 
Тази година вие ще израстнете в собствените си очи, ще откриете 
колко много можете! 



Работете с настроение и разум и се наслаждавайте на 
благородните си дела! 
Помнете, че ние сме от по-добрата част на човечеството! 
Докажете, че «Заедно можем» да направим живота около нас по-
добър! 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
„ Умният човек не вярва на всичко, което чуе, не казва всичко, 
което знае и не харчи всичко, което има.” 
                                                                             Волтер –  той е 
олицитворение на прогреса и толерантността, макар и 
привърженик на материалното.. 
  
„Преди да се превърнете в лидер, успехът е свързан с 
личностното ви израстване. Когато сте лидер, успехът е 
свързан с израстването на другите.“  
                                                                      Джак Уелч – американски 
бизнесмен, лидер, мениджър и писател, който е предал нов 
смисъл на екипното лидерство, работил честно с ум, душа и 
сърце! 
 
Не крясъкът, а полетът на дивата патица, кара ятото да 
полети след нея.“ – китайска поговорка 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Уважаеми приятелки, нашата международна организация ни дава 
възможността да живеем в свят без граници, да създаваме 
приятелства във най-отдалечени кътчета на света- Австралия, 
Индия, Нова Зеландия, Америка...наслаждавайте се на тази 
възможност .. 
 

Дискусия 
 

1. Отговорности : 
 Как протича една клубна сбирка-добри практики? 
 Бихте ли споделили кое най-много ви притеснява като 

П на клуб? 
 Към кого бихте се или се обръщате за въпроси относно 

работата ви като П на Клуб ? 



 За какво трябва да следи П на клуба- сайт,бюджет, 
протокол, посещения 

 Как да привличаме нови членове и как да задържаме 
старите? 

 
2. Планиране: 
 Имате ли лични цели и какви за ръководенето на 

клуба? 
 Правили ли сте анализ на Клуба-Swot анализ –силни, 

слаби страни, заплахи и възможности за клуба? Ако 
сте, имате ли план за работа? 

 Какви иновативни идеи имате, които ще помогнат на 
клуба ви да израстне и бъде успешен? 

 
3. Популяризация на Клуба: 
 Споделете добри практики за популяризиране н 

дейността на Клуба – медии, социални мрежи, 
брандиране, редовна информация за дейността към 
сайта  на Д и на ИИУ. 

 Изявления по медиите- каква информация трябва да се 
даде? 

  
4. Качества на П като лидер : 
 Lead-водя, Leadership -- поведение на ръководителя, 

насочващо другите към обединяване на усилията и 
способностите за постигане на целите и задачите 

 Върху кои свои умения трябва да поработите, за да 
водите успешно клуба? 

 
Обобщение след кратката дискусия 

 
1. Как да се събират средства: 
 -организиране на модни ревюта  
   -продаване на билети 
   -организиране на кулинарни търгове със собствено 
изработени блюда 



 -организиране на outlet разпродажби на неизползвани от нас 
официални дрехи и аксесоари. 
 
2. Кое ви притеснява като Президент на Клуб: 

     -Отхвърляне на предложенията, които са направени от 
Президента  към Клуба като план за годината. 
 
В този случай на следваща сбирка Президента очаква идеи от 
всички, които се обсъждат и с гласуване се решава как да работи 
клуба през годината. 
При липса на такива, Клуба ще трябва да приеме предложенията 
на Президента, след като му е гласувал доверие и го е избрал! 
При невъзможност за постигане на съгласие, в случай на 
овакантяване постът се поема от Вицепрезидента. 
 

3. Как да се намери подходящо място за провеждане на 
сбирки –това е един от важните фактори за успешен Клуб! 

В заведение, където може да се отдели сепаре, с уговорка за 
определена консумация.  
При възможност, в помещение, където се събира Ротари Клуб. 
При добро желание, в офис на член на Клуба. 
 

4. Приема на нови членове: 
Внимателно, като задъжително условие е да има ментор, който да 
въвежда новият член в дейността на клуба толкова дълго, колкото 
е необходимо! 
 
 
Познай думата, която определя качества на Лидера: 
 
   Е__ __ П                                     / Екип/ 
  М_ _ _ _ _ _ ИЯ                         /Мотивация/, /предложение за 
        думата манипулация 
  У_ _ _ _ _ _ СТ                          /Убеденост/, / увереност,  
        успешност,уреденост/ 
  И _ _ _ _ _ _ _ _ _ ОСТ            /Информираност/  
  П _ _ _ _ _ _ _ _ ЪМ                 /Позитивизъм / 
  В _ _ _ _ _ _ _ _ ИЕ                   /Вдъхновение/ 



  Л _ _ _ _ _ _ _ _ _ О                  /Любопитство /  
  Т _ _ _ _ _ _ Е                            /Търпение/ 
  Р _ _ _ _ _ _ _ _ _ Т                   /Решителност/ 
  У _ _ _ _ _ _ _ Т                         /Упоритост/ 
  К _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Т        /Комуникативност/ 
  З _ _ _ _ _ _ _ _ _ Т                    /Загриженост/  
  Б _ _ _ _ _ _ _ Я                         /Благодаря/ 
  С _ _ _ _ _ Т                               /Смелост/ 
 

 
 

Заключение 
 
 

Ефекта на „пуканката” – „switch on – switch off”– включване- 
изключване.  
Всеки прави по едно положително и едно отрицателно 
обобщение за проведената дискусия: 
        
    „Много полезна и много кратка дискусия!” 
 
Предложение към ИК на Д 248 -   

За тази част от Семинара да бъде отделено много повече 
време, защото имаме много въпроси и казуси! 

Обучителният семинар да се провежда преди 01.07., а 
през м.септември да е kонференция за насоки и споделяне на 
опит. 
 
  
Препоръка на Модератора към участниците –  

Не се притеснявайте да задавате въпроси към 
Офицерите от ИК на Д 248! 
  
 
Благодаря за вниманието! 
 


