
Нели Колева IW клуб Казанлък 

1.Иницииране на работен урок с децата от къщичките на 

„Сийдър” 

2.Да направим изложба с неща, изработени всяка от нас . 

3.Всяка една да направи според вътрешното си усещане нещо 

добро за другата. 

4.Да отидем на пикник с храна, приготвена от нас с любов. 

5Да помогнем  на талантливи деца да покажат възможностите 

си. 

6.Да организираме базар с нови неупотребявани вещи с 

благотворителна цел. 

7.Да стимулираме четящите деца, като поемем абонамента 

към библиотеката за 1 година. 

 

Надежда Станилова IW клуб  Казанлък 

Бих искала да бъда максимално полезна за хората, които имат 

нужда от помощ!-/и ако е възможно, да видя щастливите им 

усмивки/ 

Да пътуваме с моите приятелки от клуба. 

 

Златка Жечева IW клуб Ямбол 

Да направим така, че повече хора да могат и да искат да четат, 

книгите да са общодостъпни в града”Библиотеки на открито”до 

кафета, до градинки с пейки. 



Всеки да може да остави и да вземе книга, когато поиска. 

Да няма преграда между хората и книгата. 

 

Елена Йорданова IW клуб Свищов 

1.Карнавал на Инър Уиил 

2.Подпомагане на даровити деца, таланти. 

3.Да организираме походи, екскурзии в България. 

 

Цонка Михайлова Пловдив 

1.Да помагаме на даровити деца! 

2.Да работим за приятелството в клуба и да създаваме нови 

приятелства. 

3.Да рисуваме заедно, да пеем заедно! 

4.Да пътуваме! 

 

Цеца Атанасова IW клуб  Варна 

1.Повече благотворителни каузи. 

2.Поощряване на връзките приятелствата в клуба и между 

клубовете. 

3.Пътуване извън страната и контакти с други клубове от 

различни страни. 

 



Маргарита Витанова IW клуб Ловеч 

Скъпи приятелки,  

Знаете едно от многото умотворения народни-кога стават 

хората близки и приятели - когато изядат една торба сол.Мисля, 

че в днешно време можем много по бързо да се опознаем, да 

стигнем до там, да имаме необходимост да се виждаме, 

говорим и правим заедно добри неща.Трябва да сме искрени, 

откровени –да намерим нуждата около нас от нас.Желая много 

радост и успехи на всички в клуба – да сме щастливи и 

удовлетворени. 

 

Емине Чете IW клуб Бургас 

1.Позитивна приятелска атмосфера в клуба. 

2.Приятелство с други клубове, а защо не и съвместни проекти. 

3.Полезни във всички направления към всички. 

4.Реализиране на успешни проекти. 

5.Сбирките на клуба да бъдат и забавни, тоест да работим 

забавлявайки се. 

 

Мария Лазарова IW клуб София 

1.Да посетим  заедно интересно мероприятие-концерт, 

изложба. 

2.Да запознаем семействата си. 



3.Да подкрепим каузата за разпространение на информация за 

нови методи на терапия на болни от диабет. 

4.Да приемем нови членове. 

 

Радост Кузева IW клуб Димитровград 

1.Да се обичаме и разбираме./Да има сговор и разбирателство 

в клуба/ 

2. Да се забавляваме и сътворяваме добри дела. 

3.Да помагаме, подкрепяме, даряваме. 

4.Да пропагандираме другите почини на Инър Уийл и се 

включваме в добрите инициативи. 

 

 

 


