
Реч на Филис Чартър на 12.10.2019 Велико Търново 

 

Съвременни тенденции във взаимоотношенията между Инър Уийл и Ротари в контекста на 
разширяващата се дейност на Инър Уийл 

На една Ротарианска вечеря в Манчестър през 1923 г., на която са били поканени и съпругите на 
Ротарианците, Вицепрезидентът на Ротари Интернашънъл, г-н Ийстман, се обърнал към клуба и 
предложилда бъде формиран дамски клуб по правилата на Ротари.  

Организирала се надлежна среща, която се провела в Турската баня Хериот на 15.11.1923 г. Защо 
точно в турската баня? Защото е било безплатно- нищо не се е променило за  96 години.    

На срещата присъствали 27 дами, но Ротари не  оказали никаква допълнителна подкрепа и не  
разрешили използването на името „Ротари”.  

Г-жа Голдинг и г-жа Никсън са двете дами, поставили основите на организацията, която се 
разрастна отвъд техните най-смели мечти. Два месеца по-късно, в новата година, на 10.01.1924 г., 
се провежда втора среща, на която присъстват 30 души. На това заседание са приети 6 основни 
правила, първото от които определя името на организацията- Инър уийл ( Вътрешното колело)- 
така е избягнато името Ротари, но е запазена връзката с мъжката организация, символизирана 
чрез  техния знак.  Г-жа Голдинг, която всички ние знаем като „Маргарет Голдинг” е избрана за 
Президент на клуба и както всички добре знаете 10 януари сега се отбелязва като Световния ден 
на Инър Уийл.  

Преди в Ротари да се приемат жени са съществували две отделни организации по полов признак: 
Ротари за професионални бизнесмени и Сороптомист за професионални бизнес дами. След това 
Ротари отваря вратите си за жените и става смесена организация. Много от дамите членове на 
Ротари не са можели да се присъединят към Инър уийл, защото според тогавашните правила на 
Инър Уийл за член на организацията се приемат дами, чиито съпрузи или партньори са членове на 
Ротари.  

От самото начало Ротари и Инър Уийл са работили заедно и са се подкрепяли през годините. 
Ротари е организацията, която ни е осигурила членове- техните съпруги, партньорки и роднини. В 
това отношение трябва да благодарим на основателя на Ротари, Пол Харис, защото без него 
нямаше да има Ротари, а без Ротари нямаше да има Инър Уийл.  

До провеждането на Законодателния съвет на Ротари през 2011 г., Инър уийл е включена и винаги 
е била част от семейството на Ротари. Но при проведено гласуване е решено, че Инър уийл няма 
да бъде вече част от Ротарианското семейство.  

Вследсвие на това по време на Международния Конвент на Инър Уийл в Истанбул през 2012 г., бе 
гласувано предложение за промяна на правилата за членство:  

Активни членове могат да бъдат жени над 18 г. свързани с настоящи или предишни членове на 
Инър уийл; жени свързани с настоящи или предишни членове на Ротари  и жени, които са 
поканени да се присъединят към Инър уийл  и мнозинството от членовете на клуба са съгласни с 
това.     



Предложението беше прието и отвори вератите на Инър уийл клубовете за приемане на членове, 
които нямат връзка с Ротари или Инър Уийл. Тази промяна дава възможност на клубовете да канят 
жени и да приемат жени, които вярват в целите на Инър Уийл, а именно истинското приятелство, 
служба на обществото и международното разбирателство. Клубове, които не искат да прекъснат 
връзката с Ротари и Инър Уийл  могат да го направят, защото тази промяна  само оставя вратата 
отворена, за да могат да канят и външни хора, когато обстоятелствата се променят.  

Всъщност нашето ново правило помогна и на Ротари  да привличат нови членове, защото много 
жени   участват в събитията на Инър уийл заедно със своите съпрузи и партньори, които в 
желанието си да бъдат полезни за своята общност решават да се присъединят към Ротари.  Би 
трябвало да ни благодарят, че им помагаме за набирането на членове.    

Преди почти 100 години, когато се създава Инър Уийл, животът е бил различен и повечето съпруги 
не са работили. По време на бизнес срещи, ралита и конференции членовете на Инър уийл са 
носели шапки и ръкавици и всички баджове са имали следното съсдържание: Г-жа...инициалите 
на съпруга...и след това презимето.  

Времената са се променили и вероятно Маргарет Голдинг няма да познае днешния Инър Уийл, но 
това е прогреса.  

Шапките и ръкавиците са изчезнали. 

На баджовете е изписано само нашето име. 

Организацията отвори вратите си за приятели и съседи, които нямат връзка с Инър уийл и Ротари. 

Ние дори преминахме от традиционната бавна поща към модерните технологии.  

В този свят, доминмиран от технологиите, по-голяма част от жените са професионалисти и 
работят. Тяхното време е ограничено, но ентусиазмът им да помагат на другите е огромен.  

Трябва да имаме Инър уийл клубове, които се адаптират към новия живот, но в същото време 
трябва да запазим традиционното си членство. Всички клубове са се променили от 
първоначалното си създаване. Това се случва ежедневно, често без да го забележим и в това няма 
нищо тревожно.  Може изобщо да не забележите промяната и на практика сигурно даже ще ви 
хареса.  

Инър уийл не се състезава с Ротари. Ние искаме да работим заедно с ротарианците. Има място и 
за двете организации да си съдействат и подкрепят. Има много проблеми в този свят, за които 
можем да помогнем да намерят  решение- предотвратяване на бедността, достъпно образование, 
опазване на околната среда, контрол на климата, премахване на болестите, осигуряване на 
женското здравеопазване и много други, които засягат сигурността и благосъстоянието на всички.  

Човек би казал: Заедно можем 

Инър уийл е способна, както и всяка друга организация в служба на обществото, да реагира на 
големи бедствия навсякъде по света. Ние имаме и  допълнително предимство, че можем да 
реагираме бързо и ефикасно като работим с нашите основни членове на место в засегнатите зони 
и които в много от случаите също са пострадали от тези бедствия.  



Инър уийл има 110 000 членове в 104 държави с почти 4 000 клуба, докато Ротари има 1.2 
милиона члена в 130 държави с 35 000 клуба.  

Тези цифри доказват какво трябва да направим- да кажем на Ротари клубовете, че създаването на 
Инър уийл клуб е много добра идея. Всички ротарианци, независимо дали са мъже или жени имат 
сестри, дъщери, снахи и дори майки. Много от тях нямат време или желание да се присъединят 
към Ротари, но биха искали да направят нещо в живота си заедно с други жени със същите идеи и 
ценности.  

Инър уийл също е привлякла членове от Ротари, които нямат възможност да присъстват на 
ежеседмични срещи , а по-скоро предпочитат месечни срещи.  

Въпреки това Инър уийл все още трябва да се променя и да живее с всички модерни технологии. 
Трябва да приемем, да адаптираме и подобрим нашия имидж- това е начина да посрещнем 
бъдещето.  

Необходимо е да сведем до знанието на широката публика колко много правим за местните и 
околни общности. Да им покажем, че светът би бил едно по-бедно място без нашата помощ за 
болниците, училищата, сиропиталищата.  Навсякъде по света където е нужна нашата помощ ние 
помагаме.  

Бих искала да видя логото на Инър уийл върху всеки предмет, който даряваме, независимо дали е 
болнично легло, инвалидна количка, пейка в парка или каквото и да е друго нещо. Нека да се 
гордеем с нашето лого и да се убедим, че го слагаме навсякъде, така че широката общественост 
да разбере какво и колко много Инър уийл дарява за местните и други общности.  

Колко пъти сте виждали в някой град, село или друго населено място информация, че  Ротари клуб 
се събира там? Време е и Инър уийл да заяви- ние също искаме знак „ Инър уийл се събира тук”  

В хотелите или други места, където се събират Ротари често има табела с тяхното лого, името на 
клуба и времето в което правят срещите си. Ние трябва да правим същото- да дадем възможност 
на обществеността да научи за Инър Уийл.  

Няма нужда да бъдем най-добре пазената тайна в света- трябва да покажем на всички Инър Уийл.  

За да стане това не трябва да сме срамежливи, а да се рекламираме. Трябва името ни и снимките 
ни да бъдат в местните вестници, да се показваме по радиото и телевизията и да казваме на 
хората какво правим.  Ако ние не го направим, никой друг няма да го направи.    

 

Поглед в бъдещето на Инър Уийл 

 

Моето виждане за бъдещето на Инър Уийл е да се осигури постоянния растеж на Инър Уийл , 
адаптация на организацията към модерните технологии и постоянно променящия се свят, за да 
запазим нашето място като най-голямата доброволна  женска организация в служба на 
обществото.    



Трябва да намерим начин за привличане и грижа за новите поколения, като едновременно с това 
запазим зоната на комфорт на настоящите си членове.  

Това може да стане чрез електронни клубове и електронно членство. Бъдещият модерен член на 
Инър Уийл може да не иска да отделя от  ценното си време като  присъства на сутрешни кафета, 
обяди или бизнес срещи. Тя ще иска членство, което осигурява проекти, защото нейният 
приоритет ще бъде службата в полза на обществото, последвана от приятелството. Тези дами ще 
вършат своята работа по време на конферентни разговори, срещи по скайп, нови групови форуми 
като ZOOM.  

Инър Уийл ще трябва да осигури и задоволи нуждата от тези нови форми на членство. Ако един 
клуб иска да запази традиционните си месечни срещи то това е негов избор, но не трябва да 
дискриминираме клубове, които искат да се срещат с помощта на модерните технологии по 
интернет или на кафе в събота сутрин. Някои от членовете може да искат да се срещнат докато 
децата им са с тях или пък докато са на детски ясли. Необходимо е да бъдем модерни и в крак с 
времето.  Тези клубове може да решат да правят конферентните си срещи всеки месец в различен 
ден. Това има ли значение? Ако този начин е успешен няма нужда да крием глави в пясъка. Нека 
да бъдем гъвкави вместо да казваме : „ Това винаги се е правило по този начин”  

Инър уийл трябва да бъде без предразсъдъци. Ние сме личности, ние сме доброволци. Няма 
двама члена с едни и същи виждания и критерии, но трябва да стигнем до решение, което 
включва членове от всички свери на живота- работещи жени, пенсионерки, по-млади или по-
възрастни- всички те се интересуват от това, за което се бори Инър Уийл.  

Всички казват, че трябва да се променим. Но големият въпрос е кога или как? Вие готови ли сте за 
промяна? Готови ли сте да видите и приемете такива клубове редом с нашите съществуващи 
клубове?  

Бъдещето на Инър Уийл е в нашите ръце. Ние сме хората от които зависи. Да направим така, че 
Инър Уийл да съществува и следващите 100 години.  

На следващия конвент ще се приемат промени. Той ще се състои в Джайпур, Индия през март 
2021, а регистрацията започва следващия Февруари.  

На конвента в Мелбърн през 2018 делегатите решиха, че следващите конвенти ще бъдат 
различни. Мнозинството от членовете се съгласиха с предложените промени:  

- Мотивирани лектори от средите на Инър Уийл 
- Само един ден за предложения и промени 
- Повече дискусии в малки групи 
- Предварителна информация за уъркшоповете, за да могат членовете да изберат къде да 

присъстват 
- Предложенията постъпили от Управителното тяло на Интернашънъл Инър Уийл се гласуват 

от делегатите на Конвента без да се губи време да се коментира и да се говори по тях 
- По време на конвента да не се четат докладите за Обединените нации. Тези доклади да се 

изпращат на клубовете преди Конвента. Самите доклади се публикуват и на сайта на 
Интернашънъл Инър Уийл, където членовете могат да ги четат 

- Да се ограничи времето до 3 дни- да не се удължава, защото е скъпо като пари и време.  



- Тримата Интернашънъл Инър Уийл Президенти служили от единия Конвент до другия да 
споделят отговорностите по време на конвента и да вземат участие в сесиите и водещите 
дебати, уъркшопове, дискусии. Да не се натоварва само един президент, който служи по 
време на конвента.  

- Да се провеждат едновременно по две сесии/ уъркшопа защото не 100% от делегатите се 
интересуват от всички теми 

- Инър Уийл е международна организация и това следва да се вижда по време на конвента, 
а не само да се поддържа от страната домакин 

- Конвентът да се превърне в прозорец за членовете и да е достъпен до много членове , 
които да вземат участие, а не както е обичайно само малко на брой делегати. Има много 
талантливи членове  

- Встъпителната и заключителната церемония следва да бъдат в началото и в края на 
конвента, а не по всяко време и навсякъде. 

 

Стогодишнината на Инър Уйл през януари 2024- какво празненство трябва да бъде!  Подобаващ 
Конвент- отбелязващ 100 години Инър Уийл от първата среща в Манчестър. Какво ли би 
помислила Маргарет Голдинг за Инър Уийл днес- щеше да бъде горда от постигнатото, от това как 
е израснала организацията през годините- от една малка сбирка в Турската баня до срещи в 104 
държави и с надежда за продължаващ растеж, за да докаже, че е най-голямата а също и най-
добрата доброволна организация в служба на обществото.  

Но в момента Инър Уийл е все още само на 96 години и аз очаквам с нетърпение дикусиите за 
развитието на нашата международна организация.     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modern trends in the relationship between Inner Wheel and Rotary in 
the context of expanding Inner Wheel’s activity. 

 
At a Rotary dinner in Manchester in 1923, to which wives were invited, the Vice 
President of Rotary International, Mr Eastman, addressed the Club and suggested 
that a Ladies Club be formed and run on Rotary lines.                  
 A meeting was duly organised to be held at Herriott’s Turkish Baths on 15th 
November 1923 – Why in a Turkish Baths? Because it was free – nothing has 
changed during 96 years. 
 
Twenty seven ladies attended that meeting. However, Rotary International did 
not offer any further help and they were told that they could not use the name 
“Rotary”.  
 
A Mrs Golding and a Mrs Nixon were the two ladies who were to lay the 
foundations of an Organisation that would grow beyond their wildest dreams. 
Two months later, in the New Year, a second meeting was held on January 10th 
1924 with thirty members present. Six basic rules were drawn up and the first 
stated the name of the club to be – THE INNER WHEEL – the name of the word 
Rotary was avoided while the link with the men’s organisation was symbolised by 
reference to their badge.  
Mrs Golding – who is known to us all as “Margarette Golding” was elected 
President of the Club and as you are all aware - January 10th is now celebrated as 
Inner Wheel Day. 
 
Before ladies joined Rotary, there were two single gender organisations – Rotary 
for professional business men and the Soroptomists for professional business 
women. But then Rotary opened its doors to ladies and became a dual gender 
Club. Many of these new Rotarian lady members could not have joined Inner 
Wheel for the Inner Wheel Membership rules at that time stated that a new 
member had to be the wife/partner of a Rotarian.  
 
Right from the beginning, Rotary and Inner Wheel have worked together and 
supported each other over the years and it has been Rotary that has provided us 
with our membership - their wives and female partners and relatives. To this end 
we have to thank Rotary’s founder Paul Harris, for without Paul Harris there 
would be no Rotary and without Rotary there would be no Inner Wheel. 
 



Up until the Rotary Council of Legislation in 2011, Inner Wheel was included and 
was always part of the Rotary Family. However, following a vote, it was decided 
that Inner Wheel should no longer be included as part of the Rotary Family. 
 
To take account of this, at the International Inner Wheel Convention in Istanbul in 
2012 a Proposal was voted upon to change our rules of membership:- 
Active Membership may be retained or taken up by the following provided they 
are over 18 years: 
Women related to Inner Wheel Members/former IW Members 
Women related to Rotarians/former Rotarians 
Women who have been invited to join – provided that a majority of the Club 
members agree. 
 
This Proposal was carried and it opened the doors for Inner Wheel Clubs to open 
their membership to women who did not have Rotary or Inner Wheel 
connections.  
This proposal allows clubs to invite women, who believe in our Inner Wheel 
Objects, - the importance of Friendship, Personal Service and International 
Understanding - to join Inner Wheel.  
 
Clubs that do not want new members without a Rotary or Inner Wheel 
connection still have that choice as this proposal did not cut the ties with Rotary. 
However, the door is left open for them to invite others to join as their 
circumstances change. 
 
In fact, our new ruling has helped Rotary gain new members - as many women 
without ties to Rotary then brought their husbands/partners to joint Inner Wheel 
events with the result that some of these men, who also wished to give 
something back to their communities, decided to join the Rotary Club. They ought 
to be thanking us for helping their recruitment!! 
 
When Inner Wheel was formed almost 100 years ago – life was different and most 
wives were not working. At Business Meetings/Rallies/Conferences the members 
would wear hats and gloves and all the name badges were Mrs .. husbands initial.. 
then surname.  
 
Times have changed and moved forward and probably Margarette Golding would 
not recognise the IW of today but this is progress. 
The hats and gloves have disappeared.  
The name badges are modern with just our name.  



Inner Wheel has opened its doors to friends and neighbours who do not have a 
connection to IW or Rotary.   
We have even progressed from snail mail to modern technology. 
 
But in this world where technology has taken over – the majority of wives are 
now professional working women - their time is short – but their enthusiasm for 
helping others is aplenty.  
 
We have to have Inner Wheel Clubs that can adapt to a new way of life but at the 
same time we have to retain our traditional membership. All of our Clubs have 
changed since we first joined – it happens daily - often without us noticing– so do 
not be frightened– you may not even notice it– in fact, you will probably enjoy it. 
 
Inner Wheel is NOT in competition with Rotary – we wish to work alongside the 
Rotarians – there is room for both our organisations to help each other. There are 
plenty of problems in this world that we can all help and solve – poverty 
prevention, accessible education, safeguarding the environment, climate control, 
disease eradication, female hygiene provisions or the many other situations 
where the safety and wellbeing of all are concerned. 
 
One could say TOGETHER WE CAN….. 
 
Inner Wheel is just as able as any other service organisation to react to a major 
disaster anywhere in the world, with the added benefit that we can act quickly 
and efficiently by working with our grass root members who are right there in the 
disaster zone – and who, on very many occasions may be effected by it. 
 
Inner Wheel has 110,000 members in 104 countries with almost 4,000 clubs 
whilst Rotary has 1.2 million members in 130 countries with 35,000 clubs. 
 
These numbers prove what we have to do – inform the Rotary clubs that an Inner 
Wheel club is a very good idea – all Rotarians – whether male or female have 
sisters, daughters, daughters-in-law and even mothers. Many do not have the 
time or wish to Join Rotary but they would like to put something back into life 
with like-minded women. 
 
Inner Wheel has also gained members from Rotary, mainly stating that they 
cannot keep up their weekly attendance and have joined Inner Wheel with 
monthly rather than weekly meetings. 
 



However, Inner Wheel still has to change – we have to live with all the modern 
technology - we have to adopt – adapt – and improve our image – this is the way 
to face the future.  
 
We have to let the general public know how much we do for the local and wider 
communities – how the world would be a poorer place without our help – the 
hospitals – the schools – the orphanages. In fact, anywhere in the world that our 
help is needed – we help.  
 
I would like to see an Inner Wheel logo on every item that we have donated – 
whether it is a hospital bed, a wheelchair, a seat in a park, or whatever it is that 
we donate.  
Let us be proud of our logo and let us make sure that it is everywhere so that 
general public realise what and how much Inner Wheel donates to the local and 
wider communities.  
 
How many times do you see a sign in any town, city or village that there is a 
Rotary or “whatever” Club meets here?  
It is about time Inner Wheel shouted – we also want a sign saying “Inner Wheel 
meets here”.  
 
At the Hotels and other premises where Rotary meets there is often a plaque with 
their logo - their club name - and when they meet.  
We should ask for the same – let the general public know about Inner Wheel.  
 
We do not have to be the World’s best kept secret - We have to put Inner Wheel 
out there for all to see. 
To do this - We do not have to be shy – We have to advertise ourselves. 
We have to get our Inner Wheel Club’s name and some good pictures in the 
media. 
We have to get on the Radio or TV and tell people what we do. 
If “We” don’t do it – no one else will. 
 
 
 
 
 
 
 
 



A glimpse into the future of Inner Wheel 
 
My vision for the future of Inner Wheel – Is to ensure that Inner Wheel 
continues to grow and adapt to modern technology and the continually changing 
world to keep our place as the world’s largest women’s service voluntary 
organisation. 
 
We will have to find a way that a new generation can be catered for – whilst 
retaining the comfort zone of our present membership. 
 
This may be with e-clubs/e-membership. The modern Inner Wheel member of the 
future may not wish to spend her valuable time attending Coffee Mornings – 
Lunches - Business Meetings. She wants a membership that provides projects – 
for the service aspect will be her first priority and the friendship will follow. 
These ladies will conduct their Business during Conferencing Meetings – skype 
meetings – and the new group meeting forum known as Zoom.  
 
Inner Wheel will have to cater for these new forms of membership – if a club 
wishes to have the usual Business Meeting being held monthly – that is the clubs 
prerogative - but we must not discriminate against the Club that wishes to meet 
either with modern technology over the web - or in a coffee shop on a Saturday 
morning. Some may wish to meet whilst the children are with them or in a crèche 
– we have to be modern and move with the times. 
 
These Clubs may decide to hold their conference type meetings on a different day 
every month – does it matter?  
If it is successful let us not put our head in the sand. 
Let us be flexible – instead of stating – “it has always been done this or that way”. 
 
Inner Wheel has to be open-minded – we are individuals – we are volunteers – no 
two members will have the same criteria but we have to come to a conclusion 
that includes members from all walks of life – professional working ladies – 
retired ladies – younger ladies – older ladies – ladies that are interested in what 
Inner Wheel stands for.    
 
Everyone keeps saying that we have to change – but the bigger question is when 
or how? 
Are you ready for change? Are you ready to see Clubs like this alongside our 
existing Clubs?  
 



The future of Inner Wheel is in our hands – we are the caretakers – we have to 
make sure that Inner Wheel will be here for the next 100 years. 
 
There will be changes at the next Convention which is being held in Jaipur, India in 
March 2021 with the registration commencing next February.  
 
Future Conventions will be different as decided by the members at the 2018 
Convention in Melbourne. 
The majority of Members agreed with my suggestion that we should have:-  

 Motivational speakers from within Inner Wheel 
 Just one day for Proposals and Amendments 
 More discussion in small groups 
 Advance notice of Workshops - so members can choose which to attend 
 Proposals that come from the Governing Body – the Delegates verify at the 

Convention and not use up time speaking to them. 
 Do not read UN Reports at Convention – make a precis and send to clubs 

before Convention. UN reports are placed on the web for members to read 
 Keep to the three days – do not extend length – too expensive in time and 

money 
 The three IIW Presidents (from one Convention to the next) share the 

Convention and all having an input into sessions and leading Debates  - 
Workshops – Discussions and not just the one President who is President in 
the Convention year 

 Having two sessions/workshops at the same time as not all members are 
100% interested in all topics etc. 

 IIW is an international organisation and this must be shown throughout the 
Convention and not just supported by the host country 

 Make the Convention a shop window for members and accessible for many 
members to take part rather than just the normal few. There are many 
talented members. 

 The Opening and Closing Ceremonies should be at the beginning and end of 
the Convention – not here there and everywhere. 

 
The Centenary of Inner Wheel January 2024 – What a celebration there must be. 
A worthy Convention – celebrating 100 years of Inner Wheel – from that first 
meeting in Manchester – what would Margarette Golding think of the Inner 
Wheel of today – she would be very proud of the achievements – of how Inner 
Wheel has grown throughout the world – from a small meeting in a Turkish Bath –
to meetings in 104 countries and hopefully growing, and thereby proving that we 
are the world’s largest voluntary service organisation and also the best.  



 
However Inner Wheel is still only 96 years old and I look for forward to our 
discussions on how we can take our International organisation forward. 
  
  
 
 
 
 
 
 

    


