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По проекта антидрога се провеждат и други 
беседи! 

Клуб Каварна  съвместно с РЗИ Добрич 
провеждат среща с презентация в основно 

училище,на която присъстват ученици и 
родителите им ,а темата е 

„ Вреди от наркотични вещества и зависимости“ 

В последните години младите хора предпочитат 
дизайнерска дрога ,която често води до психоза! 
Това подтикна много от ИУ клубовете в работата си по 
проекта Антидрога ,да организират срещи с д-р Иван 
Добринов, завеждащ отделението по зависимости в 
Психиатричната болница в Раднево.
По време на тези беседи д-р Добринов разказа за 
конкретни медицински случаи след употреба на 
новите наркотици и опасността от това, че тези 
наркотици са с непознати химически формули и не се 
познава въздействието им върху здравето и живота на 
употребяващите ги.
Беседите се превръщат в интересни и полезни срещи 
за всички участващи!



През месец юни в Каварна се провежда и  
традиционен велопоход за 4-та година. 

Темата тази година е 
„Да познаем пътя на хляба, НЕ на дрогата!“ 

Дамите от Казанлък , Заедно с Ротари клуб Казанлък 
организират традиционен коледен бал с 
благотворителна кауза -борбата с дрогата и 
зависимостите. Със събраните средства, стартират 
кампанията си „Антидрога

На 20 април организират и велосъстезание под наслов
„Спортуваме, мечтаем, побеждаваме! Живот без
дрога!“ за децата от 1 до 7 клас. В него взимат
участие повече от 70 деца, чиито родители получават
информационни материали против дрогата.



Последователи на клуб Стара 
Загора са Дамите в Инър Уийл клуб 

Ловеч , които канят  всички 
осмокласници в града на постановката 
на  старозагорския куклен театър „Без 
изход – изповедта на един наркоман“, 

в град Ловеч 

На 26 април 2018г.  от 
19 часа в Държавен куклен 
театър Стара Загора бе 
премиерата на пиесата 
„БЕЗ ИЗХОД – Изповедта на 
един наркоман“. Която е 
съвместен проект на Инър 
Уйил клуб – Стара Загора и 
Държавен куклен театър-
Стара Загора.
Целта е чрез изкуството да 
се въздейсва на деца и 
младежи ,да се замислят за 
последиците преди да 
посегнат към наркотиците

На 22 март Инър Уийл 
клуб Видин организираха 
Благотворителен бал ,на 
който бяха събрани 8 385 
лв. за реализиране на 
проект ”Антидрога”

В борбата с зависимостите , клуб 
Пловдив се включва , като 
осъществява връзка с Комуна за 
наркозависими и получава 
съгласие от двама мъже от 
Комуната за предстоящи срещи с 
ученици от пловдивски училища. 



Основната дейност на ИУ клуб Балчик е проектът 
„Живот без зависимости.Има и друг път!”

Дамите се свързват  със специалистите от 
Терапевтична общност за психо-социална 

рехабилитация и ресоциализация на наркомания, 
алкохолизъм, хазартна и интернет зависимост 

„Билани” . На молбата им за съдействие се отзовават 
млади и креативни хора, които базирайки се на 
натрупания си опит ги насочват към адекватните 

според тях действия, които могат да се предприемат 
за превенция на децата от града. 

Заедно с психолозите от къща „Билани” 
организират срещи-беседи в трите училища 
на град Балчик на тема „Рисково 
поведение” Беседите се провеждат с 
ученици от 7 ми клас , като всяка работна 
група е 25-30 деца. Психолозите показват на 
децата как да изразяват емоциите си, как да 
изказват проблемите си, как да разпознават 
рискови ситуации и как да търсят помощ 
един от друг, от родители и учители

На по-големите ученици решават да покажат , че може 
да има и „друг път” чрез приготвяне на вкусна храна, 

като организират “Балчишки Мастършеф”



Балчик Отново в духа на проекта 
„Живот без зависимости.Има и друг път!”
За по-малките 5-6 клас организират спортно 
състезание „Умни, бързи, точни”. По регламент 
участват  представителни отбори от 8 човека на 
трите училища в град Балчик. Състезанието е 
изцяло разработено и изпълнено от клуба.

Като финален 
етап от проекта 
„Живот без 
зависимости. Има 
и друг път!” 
обединяват 
всички ученици 
от Община Балчик 
на организирано 
от клуба Зумба 
парти!



Инър Уйил клуб Стара Загора заедно с 
приятели организираха концерт-

хапънинг под наслов „ЗАЕДНО СРУЩУ 
ДРОГАТА”. Събитието се проведе на 

29.05.2019 г..Това събитие е резултат от 
реализацията на проект на Инър Уйил 
Клуб - Стара Загора, съфинансиран от 
Обществен дарителски фонд - Стара 
Загора. Събитието имаше за цел чрез 

музиката да се въздейства върху 
съзнанието на човека и да се  покаже, че 

животът е хубав и той трябва де се 
живее пълноценно, без наркотици.





Идеята на проекта “Дарявай докато четеш” е да се стимулира желанието за четене и стремежа
към правене на добро, като се дава възможност на участниците да насочват разпределянето на 
паричните средства, които са постъпили по обявената благотворителна сметка.
Кой ще получи помощ, ще решават четящите ученици.
Всеки регистрирал се в сайта ученик може да спечели своите кредити, като попълни успешно поне 
един тест по книга , която е избрал и прочел ,от съответната възрастова група. 
След това може да ги насочи тези кредити към една от публикуваните в сайта активни каузи.



Идеята за чети дари се ражда и 
развива от Инър Уийл клуб Шумен

След няколко години „Чети, Дари „ вече е 
национален проект на Дистрикт 248 

България и постига своите цели -все повече 
деца четат книги и се засилва непрекъснато 

тяхната активност в сайта „Чети-Дари“

Инър Уийл Свищов се включва активно в 
кампанията  „Чети , дари”. Провеждат 

разяснителна кампания във всички училища в 
града и в Детски отдел на Читалищната 

Библиотека .По инициатива на клуба 
популяризират Проекта и в гр.Козлодуй ,като 

раздават плакати и флаери в училищата на града!
Качват собствена  кампания на сайта “Чети, 

Дари”,която вече е финализирана!





На 25.10.2018г. по повод 
„Седмицата на четенето” и във 

връзка с кампанията 
„Чети , дари“ 

ИУ клуб Димитровград 
посещават Дневен център за 
деца с увреждания града. На 

организираната среща с децата 
подаряват книжки , лакомства и 

им четат приказки .

Инър Уийл клуб Ловеч , подкрепят
библиотеката в града във връзка със
Седмицата на детската книга. На
срещата дават разяснения относно
проекта „Чети-дари“ и започват
първоначални стъпки по работа върху
този проект. Плановете им са за
2019/2020 са да се включат активно в
проекта с тяхна кауза.



Инър Уийл Клуб Варна 
Във връзка проекта “Чети Дари”
закупуват и даряват книги от 
списъците с препоръчителна 
литература за деца от втори до 
шести клас в училищни 
библиотеки и читалища в малки 
населени места.



През април Дамите от ИУ клуб 
Придоп на среща с всички 

библиотекари дават старт на 
работата си по националният 

проект “Чети , Дари”.
Впоследствие и отново във 

връзка с проекта , откриват две 
къщички за книги  в Пирдоп и в 
Златица , които предизвикват 
широк обществен интерес към 

проекта !

Инър Уийл Клуб Пловдив също работят по проекта, 
като раздават рекламните материали в две големи 
библиотеки: библиотека “Иван Вазов “ – Пловдив и 
библиотека Асеновград. 



Скъпи Приятелки, 

Работата по дистриктните проекти е 
отговорност на всяка от нас и носи чувство 

на удовлетвореност от постигнатото!

Не спирайте да работите и вдъхновявате, да 
вярвате и радвате!

Никога не забравяйте 
Обединени около общи идеи и цели

Можем да постигнем много !

Благодаря Ви за вниманието!

Заедно можем повече!


