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Фокус върху работата на     
Президента на Клуб 

 Квалификация според 
Конституцията на         
ИИУ: 
 „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. 
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Фокус върху работата на 
Президента на Клуб 

 Отговорности на Президента на Клуб 
 Планиране и ръководене на работата на 

Клуба 
 Качества на Президент като лидер 
 Популяризиране на клуба и неговата дейност 
 Равносметка 
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Отговорности на 
Президента на Клуб 

 Да ръководи и превърне Клуба в успешен, 
чрез увеличаване на броя на членовете, чрез 
успешни проекти и добър психоклимат. 

 Пълна и ежедневна отдаденост. 
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Отговорности на 
Президента на Клуб 

 Предварително планиране на срещите и 
инициативност за поемане на отговорност. 

 Самооценка и искреност във 
взаимоотношенията. 

 Качество на работата. 
 Безпристрастно вземане на решения.  
 Приемственост и надграждане. 
   
  Помнете-решаващият глас е на Президента! 
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Отговорности на 
Президента на Клуб 

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

спазване на протокола 
 Разходите по бюджета и спазване на 

сроковете. 
 Осигуряване присъствие на всички 

национални  събития и гостувания, както и 
организиране на работното посещение на ДЧ 

 Запазване и нарастване на членството 
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Отговорности на 
Президента на Клуб 

 NB 1 -Едновременно с БК 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 БК и не се номинира 

за никаква друга позиция. 
 
 NB 3 – Агитиране и искане на гласове под най-различна форма 

са абсолютно забранени и ще доведат до дисквалификация на 
кандидата. 
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Планиране на годината = фокусираност и 
посветеност 

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

 Анализ за състоянието на клуба. 
 Планиране спрямо резултата от анализа. 
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Планиране на годината = фокусираност и 
посветеност 

 
                          Анализ на клуба  
 Силни страни 
 Слаби страни 
 Възможности на Клуба 
 Заплахи за Клуба 
 Ресурси 
 Набиране на членове 
 Клубна принадлежност- Чартърен лист! 
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Качества на Президента като Лидер 

 Lead, Leadership 
 

 Работа в екип- TEAM- 
together everyone achieve 
more! 

 Вътрешна мотивация и 
убеденост. 

 Информираност и 
познаване на 
Конституцията. 
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Качества на Президента като Лидер 

 Позитивизъм, вдъхновение, любопитство. 
 Търпение, решителност, упоритост. 
 Комуникативност и загриженост за членовете на 

Клуба. 
 Казвайте Благодаря! 
 Смелост-не се обезкуражавайте от недружелюбните 

коментари! 
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Популяризиране на дейността на клуба 

 Медии, социални мрежи, връзки с местната 
преса. 

 Осъвременяване на популяризацията. 
 Редовна информация за дейността към сайта 

на Дистрикта и страницата и група във ФБ. 
 Лепенки, печати,трансперанти, лого.... 
 Изявления 
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Равносметка 

 „ Умният човек не вярва на всичко, което чуе, 
не казва всичко, което знае и не харчи всичко, 
което има.” Волтер 

  
 „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 

 
 Не крясъкът, а полетът на дивата патица, 

кара ятото да полети след нея.“ – китайска 
поговорка 
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Равносметка 

     Благодаря за вниманието! 
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