
О Б Р Ъ Щ Е Н И Е 

 

ОТ ПРОФ. СНЕЖАНА ТИШЕВА, 

ЧЛЕН НА Inner Wheel-дикстрит 248 

 

КЪМ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ГОДИШНАТА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА Inner Wheel-дикстрит 248 

 

 

 

Скъпи приятелки, 

 

Бих искала да ви поздравя с провеждането на този важен в 

живота на Inner Wheel-дикстрит 248 форум, където  има 

възможност да се анализира нашия принос в защитата и 

популяризирането на важните каузи на нашата невероятна 

организация - права на жените, мир, образование, майчинство и 

детство, бедността и заболяванията. 

   Бих искала да благодаря на всички приятелки, които 

издигнаха моята кандидатура за президент на дистрикта – тези 

от клубовете в Шумен, Ловеч, Свищов и  Плевен за оказаното 

ми доверие, а на тези които ме подкрепиха за отправеното към 

мен предизвикателство. А то е служба в името на идеята. 

  Причината да бъда дългогодишен член на тази велика 

организация Inner Wheel е твърдата ми убеденост в нейната 



елитарност и демократичност. Аз вярвам, че това  е 

възможността за всяка от нас да изяви своя талант и умения да 

развие добродетелите и подкрепи градивните процеси в нашето 

сложно общество.  

  Ето защо съм убедена че заедно в клубовете и в целия 

дистрикт ще продължим да: 

  

 Образоваме   себе си за миналото Inner Wheel   и  

използвайки тези знания и опит, да направим  нашата 

общност лидер и да очертаем бъдещето на Inner Wheel- 

България. 

 Участваме  изцяло в живота на нашите клубове.  

 Помним   вълнението и честта, които ние индивидуално 

сме почувствали, че сме били приети  за да се 

присъединим към Inner Wheel - и да поканим някой нов 

член в семейството на Inner Wheel. 

 Познаваме IW извън нашите индивидуални клубове - там 

можем да изпитаме много повече   пълното  разнообразие 

и безценна  топлина  на Inner Wheel   и целия му 

потенциал. 

 Продължаваме  активно да насърчаваме и представяме 

Inner Wheel. Колкото и прекрасно да знаем каква е 

организацията ни, тя има нужда от по-голяма 

популяризация и престиж в България. Положителният и 

мотивиран член би бил най-добрата реклама. 



 Работим   гордо пред всички останали клубове, 

показвайки, че членовете на Inner Wheel работят 

съвместно в полза на общностите по целия свят. 

  

И когато работим заедно като членове на IW, идват 

приятелства и други ползи.  

Благодаря за вашия позитивизъм и обещавам да сторя 

нужното  за да съпреживеем една славна  инър уиилска 

година. 

  Хубави пролетни празници, много радост и обич в душите 

ви! 

 

 

16.03.2019г.                                                         Ваша приятелка, 

Снежана Тишева  

  

 


