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Борд на клубот за 2018/2019
• Јован Попов - претседател
• Билјана Митева - секретар
• Орце Јовановски- трезорист
• Влатко Димитровски - минат претседател
• Венко Лазаров - иден претседател
---------------------------------------------------------------• Ангела Соколова - потпреседател
• Перо Стојменовски - потпретседател

Клубски комитети
• Комитет за развој и проширување на членството - Благој Ситновски, Васко
Таковски, Коле Арсовски
• Комитет за Ротари Фондацијата – Кирил Шуперлиски, Орце Јовановски
• Комитет за односи со јавноста – Сотир Ангелов, Сашко Андонов
• Комитет за мегународна соработка –Тоше Манев, Јован Шоповски
• Комитет за клубска администрација - Лазар Настевски, Андон Гушков
• Комитет за проекти - Александар Санев, Глигор Цветанов, Влатко Тасев

Септември - месец за активности на
младите
• Соработка со извидничките друштва од Виница, Кочани
и Штип, подршка на извидничкиот камп во село Трсино
• Заеднички состанок со РК Штип, Велес, св.Николе
• Скаријада

Октомври - месец на професионална
служба
• Предавање на тема - Обновливите извори како
дел од енергетстака ефикасност
• Оризова вечер - Еурохотел Градче - бар
• Хуманитарен пинг-понг турнир
• Крводарителска акција
• Хуманитарна театарска претстава – народен
театар Штип

Ноември - месец на Ротари фондацијата
• Предавање за Ротари фондацијата
• Предавање на тема алпинизам и планинарство,
Претставник од планинарско друштво Чупино
• Мовембер – предавање заедно со РК Штип, РК
Св.Николе и РК ВЕЛЕС - проект за унапредување на
машкото здравје
• Еко ден: садење дрва, локации Кочани и Виница

Декември-месец за превенција од болести и
третман
• Предавање на тема од здравство - тромбоза –
Др. Кирил Шуперлиски
• Годишно собрание
• Избор на новиот борд на клубот и претседател
за 2019/2020
• Предлози за нови членови
• Новогодишно дружење

Јануари-месец на вокација,професионална
ориентација
• Празник во секој дом –Храна и облека за секој –
Бадникови/Божикни пакети и преку 100 парчиња нова
детска облека , дистрибуција на пакети со храна и
продукти на социјално загрозени семејства во Кочани
и Виница.
• Предавање на тема бенефити од пчеларските
производи

Февруари-месец на мир и превенција на
конфликти
• Доделување на парична награда за новородени деца по
повод 23 Февруари – ден на Ротари
• Предавање на тема – Водениот ресурс како причина за
конфликти
• 23 Февруари - ден на Ротари, состанок за прием на нови
членови
• Посета на винарија од регионот – Изворно или Имако

Март-месец на чиста вода и здрава животна
средина
• Светска недела на Ротари во која клубовите од
регионот го потенцираат значењето на Ротаракт – со
тоа што ќе организираме заеднички проект
• Предавање на тема урбанизам и уредување
• Предавање за информатичките технологии

Април-месец на заштита на мајка и
дете
• Еко ден, 22 април ден на планетата земја: садење
дрва, хортикултурно уредување на паркче, училишен
двор
• Изработка на пристапни рампи за инвалиди на
неколку важни локации во Виница и Кочани
• Викенд во природа – заедничко дружење со ротаракт
и соседните Ротари клубови (Осогово)

Мај-месец на младите
• Сите на велосипед, посета на поблиска локација со велосипеди,
заедничко дружење со Ротаракт
• Предавање - Васил Таковски - Изучувањето на странски јазици и
одлуката на младите за напуштање на Македонија
• Предавање за заштита на културното наследство, интерактивно,
модератор - Јован Шоповски, по модел на ОН, каде што е вклучен
Ротаракт и помлади лица, средношколци, како еден вид на
запознавање и мотивација за идни ротаријанци

Јуни-месец на размените во Ротари
• Планирање на завршната годишна забава
• Затворање на годишните проекти- финансиски,
во RC Central, документација.
• Предавање на претседателството

Годишни цели
• Зачувување и зголемување на членството на клубот
• Организирање на предавања
• Зголемување на дисциплината на членовите на клубот во смисла на
редовност на состаноците и редовна уплата на членарината
• Сите членови да се вклучат во пронаоѓање на донатори, како не би
имале проблем со реализацијата на проектите
• Да изработиме проект со кој би можеле да конкурираме за грант од РФ
• Набавка на Пол Харис значки,
• Посета на клубови во земјата и странство – учество во оваа активност од
сите наши членови и стекнување на нови пријателства
• Зголемена соработка со Ротаракт

Повеќегодишни главни проекти
• Формирање на тимови за новоформираната лига – роботика
• Опремување на училницата на децата со посебни потреби во
Блатец, две-три годишен проект
• Подигнување на свеста за влијанието и опасностите од
зголемениот бој на комарци во Кочани и Виница
• Организирање на крводарителски акции

Годишни проекти
Мовембер- подигнување на свеста за машкото здравје
Празник во секој дом – Храна и облека за секој - Бадник
Училница на отворено ОУ Славчо Стојменски
Екскурзија на децата со посебни потреби или друга активност за нивна
подобра социјализација
• Засадување на дрвца
• Набавка на ЕКГ апарат
• Крводарителска акција
•
•
•
•

Ефикасен Ротари Состанок
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Да се достави дневниот ред 24 часа пред состанокот
Да се дојде 5 мин пред состанокот
Да се започне и заврши состанокот на време
Да се дојде припремен
Без телефони на состанокот
Со пенкало и лист
Делење на сите релевантни податоци
Да се држи до темата
Не ги пркинувај другите
Да се биде краток
Молчењето е одобрување
Да не се разговара и коментира од страна
Несогласувањето да се изрази на афирмативен начин
Да се провоцираат идеи на не луѓе
Сите активно да се вклучат во работата на клубот

