
ЗАЕДНО МОЖЕМ!
ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА РАБОТАТА 
НА Д 248-БЪЛГАРИЯ ЗА 2019-2020Г

Слово на проф.Снежана Тишева

Чеърмен на Д248 за 2019/2020г.



МОЛИТВА:
Да бъде благословено името ти!

Да бъде твоята воля!

Дай ни здраве, дълголетие и добри дни!

Покажи своето благоволение към нас и нашите      
семейства!

Приеми нашите молби цялото човечество да бъде 
изпълненено с доброта, живот, мир и любов!

Амин!









Уважаема г-жо Филис Чартър Президент на ИИУ,

Уважаема д-р Янислава Илиева, Борд директор в ИИУ

Уважаема г-жо Елена Захариева НП на ИУ България,

Уважаеми ПЧ-Живка, Милена, Тони, Мариана...

Уважаема Майя Чаушева, носител на наградата „Маргарет

Голдинг”,

Уважаеми Президенти, Секретари и Кожчежници на клубове,

Скъпи приятелки от всички клубове в страната,



СКЪПИ  ДАМИ - ПРИЯТЕЛКИ ОТ ДИСТРИКТ 248 НА 
INNER WHEEL!

ЗАЕДНО МОЖЕМ!

ТОВА Е КЛЮЧОВОТО ПОСЛАНИЕ ЗА НОВАТА 
РАБОТНА ГОДИНА 2019 - 2020 НА   
ОРГАНИЗАЦИЯТА INNER WHEEL 



Създадена през 1924г., IW е изградена от 

повече от 100 000 члена от 150 страни. 

Основните отправни ценности в работата  са 

приятелството между жените, поколенията и 

народите. Тази организация осъвременява 

непрекъснато критериите за членство и 

методите за реализация на благородните 

каузи, към които всички ние се стремим.



В сравнение с близо 100 годишната история на ИУ 
ние все още сме един много млад Дистрикт-аз 
съм едва 15-тия Чеърмен, но вече сме познати в 
Европа и по света. За страните с по-дълга 
история в ИУ е интересно как  при нас нараства  
членството в съвременните динамични години, 
как привличаме млади и работещи членове, 
когато по света се затварят много клубове. 
Интересни са каузите и идеите на държави, в 
които няма изявено насилие над жените и 
проблеми с образованието. 



Може би затова уважаемият Президент на ИИУ г-жа  
Филис Чартър е поставила във фокуса си посещение на 
такива млади за ИУ Дистрикти.  Тези посещения са 
важни за развитието на нашата международна 
общност и новите дистрикти да споделят новите си 
идеи. 

От 2014 година динамиката на процесите в развитието 
на ИИУ е много бърза.Новите правила ни позволиха да 
разширим сферата си на влияние и да работим в 
партньорство с  Ротари формациите, но и с други 
обществени структури. 



Както всички знаете, темата на сегашната 
Инеруилска  година е израз на визията на 
Президента  на ИИУ г-жа Филис Чартър- тя е 
„Заедно можем“.   Тема, достойна за нашата 
организация, тема, която кореспондира с идеите на 
Инър Уийл, тема, която  аз бих пречупила през 
нашите условия за да кажа“ Заедно можем повече“



В България работят за идеите  на INNER WHEEL
над 400 дами, обединени в 26 клуба.

Предстои изграждането на още 2 клуба-в 
София и във Велико Търново 

В повечето стабилни клубове има ръст на 
дамите в клубовете



Скъпи, приятелки,аз
вярвам,че заедно ще можем 
да спечелим сърцата и 
ентусиазма на нови членове 
на нашите клубове и  ще 
успеем да създадем още по-
интензивна мрежа от нови ИУ 
клубове. Аз вярвам в това и в 
харизмата на всеки от 
клубовете



КАТО МЛАДА СТРУКТУРА НИЕ СМЕ 
ЛЮБОЗНАТЕЛНИ ЗА ТОВА ДА НАУЧИМ ПОВЕЧЕ 
ОТ ОПИТА НА ВОДЕШИТЕ ИУ ДИСТРИКТИ ПО 
СВЕТА.  

Традиция стана Чеърменът да посещава 
всички клубове в рамките на ИУ година.  В 
битността си на Чеърмен на ИУ-Дистрикт 
248 аз вярвам в благородния и елитарен 
облик на тази организация. В ТОЗИ СМИСЪЛ 
ЩЕ ПРОДЪЛЖА ТРАДИЦИЯТА НА ПРЕКИЯ 
КОНТАКТ С ВСЕКИ КЛУБ И С ОСОБЕНО 
ВНИМАНИЕ КЪМ НОВОИЗГРАЖДАЩИТЕ СЕ 
ТАКИВА. 



Моето убеждение е ,че 
всеки клуб е достатъчно 
свободен да твори 
своите дела, но вярвам 
,че всички гледаме в 
една посока. Нека 
заедно да творим, нека 
всеки клуб има своите 
оригинални идеи, но в 
многобразието си заедно 
да постигнем повече.



Нашият свят е в тежък 
период, разкъсван от 
неразбирателство, войни, 
борба за надмощие.   
Особено важен е проблема 
с дискриминацията и 
агресията срещу жени и 
деца. В нашата Стара 
Европа с либерални 
традиции това е възроден 
проблем. Заедно ние бихме 
постигнали повече с 
ежедневната си работа, с 
работата по проекти в 
международен план.



 Тежка е борбата с 
наркозависимостите. Ние 
заедно водим битка за 
всяко дете, във всяко 
училище, навсякъде в 
страната, където има ИУ 
клубове заедно се борим с 
различни способи срещу 
чумата погубваща умовете 
и душите на децата ни. 



Европа застарява, България също. Някои клубове 
поведоха трудната битка за поощряване на 
раждаемостта подкрепяйки ин витро програми.Ние
трябва да имаме смелостта да ги подкрепим, да 
градим нашето утре.



Най-големият бич в бъдещия век е 
неграмотността.Ние проведохме своята методична 
работа за активираме четенето в проекта “



В просвещението влиза и познанието на нашето 
историческо наследство. Няма бъдеще този, който не 
познава родния си край. Новия проект, който ще 
поставим пред вас е „ Заедно по (не)обикновените 
пътеки на България“

 Нека да разкажем многото исторически факти, които 
са останали неизвестни или малко известни.



ПРОЕКТ-ЗАЕДНО ПО (НЕ)ОБИКНОВЕНИТЕ 
ПЪТЕКИ НА БЪЛГАРИЯ



 Всемирното затопляне и 
екологичната драма, която 
ще последва е глобален 
проблем.Ние заедно можем 
да реализираме идеята, 
която изкристализира в 
проект.

 Нека да помогнем на 
нашата планета като всяка 
от нас засади 10 
дръвчета.Ние сме много и 
заедно ще можем.





МОЯТ ЛИЧЕН ПРИНОС-СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С 
БЪЛГАРСКАТА ЛИГА  ПО ХИПЕРТОНИЯ-КАКВО 
ЗНАЕМ ЗА АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ



ЗАЕДНО ЩЕ МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!


