
 
 
 
 Президентът на International Inner Wheel Филис Чартър ще дискутира 

с приятелки на Обучителния семинар във Велико Търново  
   
                  Президентът на International Inner Wheel  /Интернешънъл Иннър Уийл/, 

г-жа Филис Чартър, ще бъде официален гост на годишния обучителен 
семинар на Дистрикт 248 България на 12-и октомври, събота във Велико 
Търново – хотел „Севастократор“ – Арбанаси.  

                  Форумът  ще бъде открит в 13.00 часа от Чеърмен проф. Снежанка 
Тишева, която ще поздрави участниците и  ще говори за основните 
тенденции в развитието на Дистрикт  248 България за текущата  2019/ 2020 
година.   

                  Преди обяд  е предвидено заседание на Изпълнителния комитет, на 
което ще присъства и Президентът на International Inner Wheel,  г-жа 
Филис  Чартър.  По-късно пред повече от 100 участнички  във  форума, тя 
ще представи своята визия за дейността на организационната година 2019-
2020, за която тя е избрала международното си мото: “Заедно можем!“.  

                  Форумът във Велико Търново – Арбанаси ще протече в две части – 
обща и по целеви групи. В рамките на общата част дългосрочните 
национални проекти на Дистрикт 248 ще бъдат тема на презентацията на 
Паст Чеърмен Антоанета Кафеджиева. Новите идеи за съвместни проекти 
са  фокус в очакваната презентация на Мариана  Стоева от ИУК Пловдив и  
Анита Хинова от ИУК Плевен. Дискусията по проектите ще се води от 
Вицепрезидент Доротея Будакова. Съвременните предизвикателства по 
проблема  „разширение на клубовете“  ще презентират  Паст Чеърмени 
Милена Александрова и Нели  Братоева.  

                  Програмата на семинара по традиция предвижда обучение по 
управленските длъжности на изпълнителните комитети на клубовете, 
което ще се проведе  във втората част на  форума  в  дискусионен формат 
„Кръгла маса“ с модератори от Националното ръководно тяло на Дистрикт 
248 България: с фокус върху работата на Президента на клуба -  Паст 
Чеърмен Живка Стоянова; по комуникациите в Дистрикта и 
Интернешънъл Иннър Уийл и функциите на Секретаря на Клуба - 
Секретар на Д 248 Мариана Петракиева и относно финансова политика и 
задълженията на Ковчежника - Ковчежник  на Дистрикт 248 - Радостина 
Георгиева.   



                   Почивката с кафе-пауза е планирана от 16.00 до 16.30 часа. 
Участничките и гостите на националиня обучителен семинар ще имат 
възможност да разглеждат подготвените благотворителни щандове, както 
и да обменят лично идеи, впечатления, визитки и банери с  Президента на 
ИИУ, г-жа Филис Чартър. Ще има и възможност да бъдат направени 
снимки за спомен.  

                    След работната част е предвидена официална вечеря с богата 
програма, на която е поканен и Дистрикт – гуверньорът на Ротари 
България, г-н Митко Минев, както и други ротарианци.  

        Обучителният семинар се провежда всяка година. За пръв път 
домакин е Велико Търново. В града няма  клуб на Иннър Уийл, но мястото 
за форума не е избрано случайно. Тук е Старата столица на България,  тук 
е обявена българската Независимост, тук е сърцето на българската 
история, която дамите от Дистрикт 248 България, искат да представят пред 
своя IW – Президент, г-жа Филис Чартър. На 12-и октомври е предвидена 
и културна програма с посещение за забележителностите на 
Старопрестолния български град Велико Търново.  

       Посещението на Президента на ИИУ в България продължава с визити 
за срещи с дамите от клубовете в Казанлък и Стара Загора на 14-и и 15-и 
октомври 2019 г.  Президентът  г-жа  Филис  Чартър вече е била в България 
при среща с дамите от клубовете във Варна.  

         Дистрикт 248 не посреща сега за пръв Президент на International Inner 
Wheel. През 2017-а година на обучителния семинар в Пловдив, бе 
посрещната д-р Капила Гупта.      

Диана Рамналиева,  

Редактор на Дистрикт 248 България 

 

 
 

 
 
 


