Да разберем по-бързо, да стигнем по-далеко, да знаем повече
В началото на настоящата ИУ година 2019-2020 ИУК Стара Загора
взе решение да работи по един от обявените национални проекти на Д 248
ИУ България, а именно " Чети и дари"/ www.chetidari.bg/, като оцени
високо възможностите му за работа в полза на общността на град Стара
Загора.
Проектът беше стартиран с кауза "Да разберем по-бързо, да стигнем
по-далеко, да знаем повече" и началото му беше поставено в рамките на
гостуването на Президента на ИИУ, уважаемата Филис Чартър.
На 15 октомври, ние, дамите от ИУК Стара Загора, Президентът на
ИИУ Филис Чартър и нейният съпруг, посетихме учениците на СУ " Васил
Левски", където направихме официално стартиране на проекта. Бяхме
посрещнати с хляб и сол, с прекрасна фолклорна програма и музикално
изпълнение от възпитаници на това училище.
В присъствието на Директора на училището, учители и учащи,
Президентът на ИУК Стара Загора Димана Видева направи дарение от
името на целия Клуб на необходима за училището техника - лаптоп. Тя
накратко поясни същността на проекта и начина, по който децата, четейки,
ще могат да спечелят необходими за учебния процес пособия. Чрез този
проект децата се насърчават и за дарителство от най-ранна детска възраст.
Беше обявена и нашата кауза, по която да се дарява и с която да
мотивираме учениците от училището и града да се включат. А тя е
набиране на средства за закупуване на монитор, така че подареният лаптоп
да може да бъде използван в училището.
Учениците бяха поздравени лично от президента на Интернешънъл
Инър Уийл Филис Чартър, която беше впечатлена от идеята и целите на
проекта, както и от активността на присъстващите ученици.

Ние, дамите на ИУК Стара Загора, използвахме гостуването на
Президента на ИИУ Филис Чартър като възможност за представяне на
дейността на клуба ни през всичките 18 години на работа. Посетихме
Кукления театър в града, с който през годините сме осъществили много
успешни проекти. Във фоайето на театъра има поставен плакет и знаменце
със знака на нашия Клуб.

В късния следобед беше организирана конферентна среща на
близките около Стара Загора клубове с Президента на ИИУ. На тази среща
присъства и ЗНП на Д 248 Мариана Стоева, член на ИУК Пловдив. С
кратки презентации Президентите на Клубовете Стара Загора, Стара
Загора Берое и Бургас представиха благотворителните проекти и
инициативи по които са работили и тяхната визия за развитие на
организацията под мотото на годината “Заедно можем!“.
На състоялата се по-късно вечеря с г-жа Филис Чартър и съпруга й
Пол Чартър колоритно се присъединиха приятелките от ИУК Хасково,
както и приятелки от ИУК Ямбол и членове на Ротари. На тази вечеря
Президентът на ИИУ г-жа Филис закачи официално значките за членство
на пет нови дами, които сърдечно приветства и им пожела вдъхновение и
удовлетворение от членството им в ИИУ.
Денят беше ползотворен и изпълнен с надеждата, че "Заедно можем"
да бъдем полезни на нашата общност.

