ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА
РАБОТАТА НА INNER WHEEL
ДИСТРИКТ 248
МАНДАТ 2019-2020 ГОДИНА
ЧЕЪРМЕН-ПРОФ. Д-Р СНЕЖАНА ТОМОВА
ТИШЕВА-ГОСПОДИНОВА ,ДМН

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ:
■ ВИЦЕЧЕЪРМЕН-ДОРОТЕЯ БУДАКОВА
■ СЕКРЕТАР-МАРИАНА ПЕТРАКИЕВА
■ КОВЧЕЖНИК-РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА
■ ОРГАНИЗАТОР ВРЪЗКИ МЕЖДУ КЛУБОВЕТЕ -СНЕЖАНКА ЖЕЛЯЗКОВА
■ ОТГОВОРНИК МЕЖД.ВРЪЗКИ-СЕВДА ЕЛЕНА НЕДЕЛЧЕВА
■ ОРГАНИЗАТОР РАЗШИРЕНИЕ-МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА
■ РЕДАКТОР-ДИАНА РАМНАЛИЕВА
■ WEB MASTER- СТЕФКА ПЕТРОВА
■ ПАСТ ЧЕЪРМЕН-АНТОАНЕТА КАФЕДЖИЕВА

Скъпи приятелки,
Благодаря за подкрепата, която според възможностите и желанието си ми оказахте!

Основни послания за 2019/2020 година
■ Скъпи приятелки, нека през новата 2019/2020 INNER WHEEL година да продължим
заедно своята работа по проектите „Чети и дари”, „Грижа за жените и момичетата“ ,
както и неизчерпаемия проект ”Антидрога”. Не по - малко значима темата за
популяризацията на световното ни историческо наследство. „Опознай своя край!”
би било едно ново придизвикателство за нас. Много важно е всеки клуб да
продължи своята индивидуалност и творческа дързост в реализацията на
проектите си и същевременно нека бъдем заедно и в радости и в трудности
обединени от своята кауза да правим добрини.
■ Нека се фокусираме и върху нови теми, да се стремим към нови хоризонти и да
бъдем равнопоставени партньори в дейността си с нашите съпрузи и приятели в
голямото семейство Ротари.
■ Аз вярвам, че всеки клуб през тази година ще създаде нови приятелства, ще
обогати светогледа си с нови идеи сред приятели в страната и по света.
■ Поздравявам всеки от нововстъпилите в длъжност президенти на клубове и
техните екипи!
■ Нека новата INNER WHEEL-година бъде наситена с пъстри събития, много обич
към хората, съцветие от добри дела. Да е успешна и благотворна за нас!
■ Скъпи приятелки, аз вярвам,че ЗAЕДНО МОЖЕМ…ПОВЕЧЕ!

Голямото предизвикателство ,
пречупило живота ни…
■ Наложена бе карантина
■ Срещу непознат противник
■ Трябва да спазваме нова
дисциплина
■ Лична дистанция
■ Системна дезинфекция
■ Да постигнем нов вид комуникация
■ Бързо да се адаптираме към новите
технологии в социума

Ние се справихме!
■ Проведохме онлайн изборната си
конференция!
■ Организирахме отчетите си онлайн!
■ Благодаря на президентите на
клубовете през 2019/2020, които
добросъвестно и на подобаващо ниво
ми предоставиха в съвременен
формат своите отчети: Павлинка,
Татяна, Весела, Ванина, Анелия,
Таня, Снежана, Димана, Лияна,
Павлина, Минка, Роси, Дарина,
Светла, Калина, Пепа, Жасмина,
Станислава, Камелия, Дарина.

Нов клуб в Дистрикта

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЧЕЪРМЕН СНЕЖАНА ТИШЕВА

За нас бе удоволствие да привестваме и нашия
Чеърмен Снежана Тишева, която ни зарадва и с
много подаръци. Въпреки своята натоварена
програма, Снежана Тишева отдели от своето
време и се насладихме на една прекрасна вечер
заедно. Една наистина незабравима вечер! Много
полезни съвети, знания, споделена топлина! А в
знак на благодарност, нашата прекрасна авторка
Стефка Данева подари една от своите творби. Но
за нас това бе и двоен празник, защото нашият
президент Пепа Желева празнуваше своя рожден
ден! .

Нови членове
■ Клубовете са приели средно по 2-ма нови членове
■ Имаме нови потенциални нови членове
■ Дамите показват изключителна инициативност, ангажираност, професионализъм
и най-вече отворено сърце за новите си приятелки.

При посещението си в гр. Плевен, Президентът на ИИУ г-жа Филис Чартър
връчи значките на най-новите членове в клубовете

Плевен, октомври 2019 – Дистриктна среща с Президента на ИИУ
г-жа Филис Чартър и Чеърмен Проф. Д-р Снежанка Тишева

Участие в обучителния семинар в с. Арбанаси, организиран от Чеърмен Проф.
Д-р Снежанка Тишева и с присъствието на Президента на ИИУ Филис Чартър

Посрещане на Филис Чартър в Плевен
10.10.2019 г.

На 10.10.2019 г. в гр.Плевен се
проведе работна
среща с
Президента на ИИУ г-жа Филис
Чартър, на която присъстваха
дами от клубовете Плевен,
Ловеч и Свищов. Презентирахме
своите реализирани проекти,
историята на клубовете и какво
ни предстои занапред, споделихме опит и обменихме идеи.

Обучителен семинар – Арбанаси –
Севастократор 12.10.2019 г.
В Арбанаси се проведе ежегодният обучителен семинар
за Президенти, Секретари и Ковчежници. На срещата
присъства и Президента на ИИУ г-жа Филис Чартър, която
разказа за основни моменти от развитието на Инър Уийл и
новите тенденции в международен мащаб.

Визитите в Плевен, В. Търново, Стара Загора и
София ни позволиха да представим
подобаващо Дистрикта си, а г-жа Филис Чартър
да опознае нас и Родината ни !

Благодарност за съдействието на нашия Борд Директор д-р Янислава Илиева!

Работа по приетите проекти за 2019/2020 година!
Проект „По /не/ известните пътеки на България“иницииран от ИУ Клуб Плевен
Началото бе поставено с посещение на крепостта „Сторгозия“ в Плевен

Начало на новия Дистриктен проект „Из (Не)познатите пътеки на България“
Посещение на възстановения манастир „Ястреб“ край Ловеч

Проект на Д 248 ИУ България „Засади дърво”
■ На 9 ноември 2019 г. представители на Инър
Уийл клуб Стара Загора - Берое и приятели се
включиха в инициатива на Община Стара
Загора - засаждане на гора
■ Дамите от Инър Уийл клуб Стара Загора се
включиха в общоградската инициатива на
Община Стара Загора „Да засадим гора“.
Засадиха 20 дъбови дръвчета за да помогнат
на техния град за по-чист въздух.

■ Положено е началото на нов
международен проект „Културен
мост” със засаждане на Инър
Уийлска горичка в Каварна от
дръвчета Пауловния .

■ Инър Уийл клуб ХАСКОВО засадиха
45 дървета в градинката между бул.
Г.С.Раковски и ул. Пловдивска в
гр.Хасково
■ Инър Уийл клуб РУСЕ ДУНАВзакупи и разпредели между 17
училища и няколко детски градини в
Област Русе 500 дръвчета Бяла
акация. Децата с желание и
ентусиазъм засадиха дръвчетата на
териториите на своите училища.
Проектът е наречен "МОЯТ ПОЗЕЛЕН СВЯТ" и го осъществен с
подкрепата на РУО Русе.

Любим проект "Чети , дари" !
■

Инициаторите Инър Уийл клуб Шумен:

■

На 11 май 2020г.,денят на Светите братя Кирил и
Методий ,с гордост отбелязват четири-годишнината
от старта на сайта „Чети,дари“

■

Вълнението ни тогава беше голямо, неизвестните
бяха много, но и вярата ни беше силна! Вярвахме,
че чрез четенето на книги животът става поинтересен и богат! Вярвахме, че децата по природа
са добри и състрадателни и благотворителните
каузи ще ги привлекат към четенето на книги !

■

И ето че до днес имаме реализирани 10
благотворителни каузи на обща стойност 18540 лв.,
а четящите дарители са вече 1437. Прочетените
книги с вярно решени тестове са 2598.Екипът на
сайта успя за тези 4 години да разработи тестове
за 231 книги и продължава да добавя нови
заглавия на книги всеки месец .

■

Днес след 4 години сме още по-мотивирани да
продължим напред , защото се разрастваме и
растем . Ето и част от реализираните каузи за
периода 2019-2020 г. на проекта "Чети , дари" !

■ Инър Уийл клуб Бургас подкрепата си
по
горепосочения
проект
като
участват в коледния бал на Ротари за
събиране на средства за втори етап от
проекта и отделно ще закупят пътни
знаци, с които се включат и в кауза
на нашия национален проект“ Чети и
Дари“.

Любим проект "Чети , дари" !
■

■ В началото на настоящата ИУ година
2019-2020 ИУ клуб Стара Загора взе
решение да работи по един от
обявените национални проекти на Д
248 ИУ България, а именно " Чети и
дари". Проектът беше стартиран с
кауза "Да разберем по-бързо, да
стигнем по-далеко, да знаем повече".
■

ИУ клуб Ямбол “Чети и дари“, който
беше изпълнен в периода 2018-2019г.
Дамите от клуба се ангажираха не
само с поддържането на разнообразие от заглавия в книжния фонд
на свободната библиотека, но и с
популяризиране на проекта пред
обществото. С голямо задоволство
можем да отчетем, че той се радва на
заслужена
популярност
сред
гражданите и особено сред децата и
младежта на града.

Любим проект "Чети , дари" !
ИУ клуб- Ботевград - X.19г-Довършиха
миналогодишна дейност „Кът за четене“ в
ОУ “Васил Левски“ град Ботевград. Която
бе съвместно с училището
и през
няколко месеца даряваме книги за
изградения кът.

■ Съвместно с кафе „Маргарита“ ИУ клуб Етрополе обособиха
кът „Свободна библиотека“. Идеята е посетителите да могат да
оставят свои книги или да вземат някой от наличните. Така
„Свободна библиотека“ иска да стимулира четенето и обмяната
на книги между хората.

Червената нишка в нашата работапроект „Антидрога“
На 20 и 21.01.2020 г. по покана на дамите от
ИУ Свищов гост в града ни беше инс. Петьо
Петков от СДВР София – отдел “Наркотици”.
Организирахме среща с учениците от
гимназиален курс на пет училища в града ни.
Под формата на презентация и беседа
инспектора
представи
проблемите
и
последствията свързани с употребата и
разпространението
на
наркотиците.
Учениците се включиха с интерес в
дискусията, задаваха въпроси и търсеха
отговори.
СУ „ Николай Катранов“

Червената нишка в нашата работа-проект
„Антидрога“
Инър Уийл клуб Балчик: Планувахме
работа по продължение на проекта ни
от 2017 г. и 2018 г.относно зависимостите сред подрастващите и превенциите срещу тези зависимости който
нарекохме „Има и друг път”

Червената нишка в нашата работа-проект
„Антидрога“
Лекции на тема „Улични наркотици и
влиянието им върху човешкия организъм“
бяха изнесени от инспектор Петьо Петков
от СДВР София – отдел „Наркотици“ в 6
гимназии за ученици от 9 до 12 клас

Цялостната дейност на приятелките
от Дистрикта е фокусирана върху:
■ Благотворителност
■ Грижа за здравето на
децата ни
■ Грижа за средата в която
растат
■

Грижа за възрастните
хора

■ Грижа за млади таланти
и деца в неравностойно
положение

Дарение за Педиатрията на
Национална Кардиологична Болница, гр. София
■ В навечерието на Коледните празници
допринесохме финансово за
закупуване на щори за отделението по
Педиатрия на Национална
Кардиологична Болница, гр. София

■ Клубът дари 1200лв. - бяха закупени
цветни щори, за да внасят настроение
на малките пациенти.

• 21 януари – Ден на родилната помощ – по
традиция, за 10-и пореден път посещение в
Отделението по неонатология на областната
болница с подарък – най-необходимото за
новородените

Цялостната дейност на приятелките от
Дистрикта е фокусирана върху:
■

Семейството

■ Правата на жените
■ Репродуктивното здраве
■ Творчеството

Не бяхме планували,
не знаехме защо,
не искахме да се срещаме, но…
срещу ни се изправи Корона вирусът!
■ НИЕ, МАЙКИТЕ,
■ НИЕ ДЕЦАТА НА СВОИТЕ
РОДИТЕЛИ,
■ НИЕ БАБИТЕ НА СВОИТЕ
ВНУЦИ,
■ НИЕ НА РАЗЛИЧНА
ПОЗИЦИЯ В СВОЯТА
ДЪРЖАВА ЗАПОЧНАХМЕ
НАШАТА БИТКА:

Започнахме партньорство с International Coach Federation – Bulgaria, които
провеждат безплатни уебинари/коучинг сесии за справяне със стреса и
личностното развитие. ИУК София предостави материалите от СЗО за
използване по време на уебинарите и спомага за популяризирането на тези
събития.
■

Пандемията от КОВИД-19 не спря
работата ни – осигурихме защитни
средства и дезинфектанти за
полицейските патрули – ИУ клуб
Ловеч

■

На 24 април 2020 год направихме
дарение - оборудване на медиците
с необходимите предпазни
средства- ИУ клуб Ст. Загора-Берое

■

- Работни гащеризони - 12 бр.

■

- Раб. облекла 2 части - 50 бр.

■

- Предпазни шлемове - 25 бр.

■

- Предпазни очила - 20 бр.

■

- Ръкавици - 500 бр.

■

- Дезинфектанти - 10 литра

■

Проектът е на стойност 1500 лв.

С грижа за медиците от „Клиника по
дерматология и венерология“ при УМБАЛ „Д-р
Георги Странски“ – карантинна клиника за
пациенти с COVID 19 ИУ клуб Плевен закупи
предпазни шлемове и пералня със сушилня

На 7-ми април – Световния ден на здравето и Деня
на здравния работник Инър Уийл клуб Стара
Загора направи дарение на медицинския персонал
на УМБАЛ и спешна помощ в гр. Стара Загора на
обща стойност 1 492 лв. Подкрепата на клуба е
насочена към борбата с COVID-19. Направихме
дарение на 4-ри отделения: Инфекциозно
отделение, Спешно отделение, отделение по
Образна диагностика, Центъра за спешна помощ.

Всички клубове според силите си!

УВАЖАЕМИ ДАМИ ОТ ИУ ДИСТРИКТ 248-БЪЛГАРИЯ!
СКЪПИ МОИ ПРИЯТЕЛКИ!

ГОРДЕЯ СЕ С ВАШИТЕ УСПЕХИ В ТЕЗИ ТРУДНИ УСЛОВИЯ, РАДВАМ СЕ
УСПЯХТЕ ДА ПРОЯВИТЕ СВОЯТА ВОЛЯ, ИНДИВИДУАЛНОСТ И ТВОРЧЕСКО
ВЪОБРАЖЕНИЕ КАТО КЛУБОВЕ!
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА СТОРЕНОТО ПРЕЗ ТАЗИ СЛОЖНА ИУ ГОДИНА!
ДА, ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПРОДЪЛЖИМ И ДА СЪГРАДИМ НОВИ ПЪТИЩА!
БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ!
ВАША ПРИЯТЕЛКА СНЕЖАНА
ЧЕЪРМЕН НА ДИСТРИКТ 248 ЗА 2019/2020 ГОДИНА

