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Обучителен он-лайн семинар на Дистрикт 248 
за Президенти, Секретари и Ковчежници на бордове на 

клубове 
за 2021/2022 ИУ година 

 
на 29 май 2021г./събота/ 

в ZOOM платформата 
 

13,00ч. – 13,30ч.  Обща част 

Кратък обзор на дейността на Дистрикт 248 
за 2020/2021. 

Действащи проекти и развитие 
 

Скъпи приятелки, 

Добре дошли на нашето първо виртуално обучение  за Президенти , 
Секретари и Ковчежници на Инър Уийл Д248 България! 
Изказвам моите сърдечни поздравления и благопожелания за избирането 
ви на тези отговорни постове във вашите  клубве за 2021/2022 ИУ година. 
За вас това ще бъде преживяване и опит, които ще запомните за цял 
живот.  
Хубаво е, че нашата организация следва ротационния принцип на работа и 
ръководство. Това  укрепва и развива нашата  дейност на клубно 
ниво...Необходимо е приемственост и развитие! Промяната, която ни 
водеше тази година беше  позитивна, приемлива и реалистична в тези 
наистина променящите се времена. Тя  даде нови идеи, нов ентусиазъм, 
нова мотивация, която винаги е полезна за разрастването на Инър Уийл 
движението.  
Да бъдеш Президент и да водиш клуба е най-важното и възнаграждаващо 
преживяване....изискващо сериозна работа и отговорности. Колкото 
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повече знаем за Инър Уийл, за нейната история, за текущата работа и за 
бъдещите планове....толкова по-вдъхновени ще бъдем да реагираме 
позитивно на предизвикателствата.  
Трябва да създадем познаване и усещане за Инър Уийл и за нашата работа, 
да популяризираме дейностите си в обществото като привличаме и други 
неправителствени организации в нашите градове и публикуваме в 
медиите. Трябва да споделяме нашите дейности и с нашите семейства, 
приятели и съседи. Нашите ПР връзки трябва да бъдат отлични.  
Приятелки, младостта е нашето бъдеще, а жените са неотменна част от 
обществото, на които семейството и обществото разчита.  
 
Темата на тази ИУ година  2020-2021 беше „ВОДИ ПРОМЯНАТА”  
 
В съответствие с променящия се свят Бина Виас - Президент на ИИУ за 
2020/21 постави 8 основни цели на всички ИУ клубове – повечето от тях 
препоръчани от Обединените нации. ООН искаха всички 
неправителствени организации да следват техните цели, за да се постигане 
по-добър живот.  
 
Фокусът за тази година беше за : 
 Увеличаване броя на членовете 
 Създаване на  нови клубове 
 Увеличаване на новите младежки клубове 
  Изпълнение на проекти за младежко развитие за училища и колежи и 

жени на възраст от 18-25 години, за да подпомогнем изграждането на 
лидерски умения и да развием младото поколение. 

 Програми за развитие на жените 
 Грижа за възрастните 
 Международни корпоративни проекти за осигуряване на питейна вода 

и санитарни условия.  
 

Какво  направихме всички ние заедно през тази не лека година.  
Времето е и много и малко за това, което искахме да се случи. Но идеята 
за доброто, големите сърца, които имат всички дами членуващи в най- 
голямата международна женска НПО  Инър Уийл са неописуеми с думи.  
 
Всичко се случваше реално по местата където живеем , въпреки 
невъзможността да правим дистриктните мероприятия на живо. Тази 
година наистина е различна. Имам усещането, че още повече всяка от нас 
се мобилизира и даде това, което носи в себе си за да може повече хора да 
се усмихват и почувстват добре на тази земя. 
 
За за можем да комуникираме по- лесно, да научаваме повече един за друг 
и делата ни, да обменяме опит и следваме програми и приети проекти, да 
си помагаме и научаваме повече, ние обновихме и оживихме нашият 
официален сайт на Инър Уийл Дистрикт 248 България. Направихме така, 
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че всяка новина от клубовете, Дистрикта и от Интернешънъл Инър Уийл 
да достигат не само на време , а и до всеки член на клуба. Това повдигна 
не само самочувствието ни като членове на тази организация , а също така 
допринесе за още по- голямата единност в нашата обща работа. Въпреки, 
че не можехме да се срещаме на живо ние знаехме във всеки клуб какво се 
случва. Радвахме се заедно, взаимвствахме един от друг, давахме идеи, 
вземахме решение. И това всичко он-лайн, благодарение на технологиите, 
ние съумяхме да вършим нашата работа. 
 
Благодарение на усета и финеса на нашият дистриктен Редактор 
Красимира Флорева, Уебмастер Стефка Петрова и Секретаря Снежанка 
Желязкова новините , които правехте вие самите бяха отразявани навреме 
и радваха всички ни. 
 
Тази година възобновихме идеята за издаване на електронен Бюлетин на 
Дистрикт 248 България, чрез който в четири части се отразяваше всяка 
една клубна и дистроиктна новина, събитие и информация. Това ще остане 
като страници от историята на нашият Дистрикт за изминалата ИУ година. 
 
Есента проведохме традиционното обучение , както сега за офицерите на 
клубове. 
 
На 30.11.2020 год. се проведе ПЪРВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН УЕББИНАР “ за нов курс в IIW“ - едно 
прекрасно образователно изживяване инициирано от District 204, Италия. 
Изключително полезна среща, в която присъстваха над 500 дами от 
Клубовете в Европа и целия свят. Президентът на ИИУ Д-р Бина Виас 
уважи събитието и говори по всички основни теми за Промяната. 
Образователно, вълнуващо споделено време с прекрасни лектори и насоки 
за модернизация на Конституцията и подмладяване на ИИУ. Ключовото 
послание „Води Промяната“ бе основата на срещата. Среща преливаща от 
интелигентност, елегантност, отговорност и приятелство.  
 
На 12 и 13декември 2020 се състоя виртуално 14-та ЕВРОПЕЙСКА 
СРЕЩА на ИНЪР УИЙЛ -ГЪРЦИЯ 2020. В срещата участват 50 дами 
от 23 европейски страни с Национални представители. На виртуалната 
среща присъства и Национален Представител на Дистрикт 248 България 
Елена Захариева. 
 
Ние от  Изпълнителния комитет на Инър Уийл Д248 – България изказахме  
сърдечни поздравления и благопожелания за това , че група младежи 
подкрепени от ИУ клуб Етрополе  избраха пътя на приятелството и 
взаимопомощта. По примера на нашата организация  макар и млади , те 
вече имат своя цел – да помагат и правят  добрини на тези, които имат 
нужда. С  благотворителни кампании , които проведоха тези деца още от 
самото начало удивиха всички нас. Показаха на много хора, че младостта 
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освен, че е енергия , може да бъде благородство и отговорност!!! С делата 
си  направиха така, че показаха на нас големите , а на своите  връстници, 
че могат да бъдат  инициативни, добри, организирани  и много 
всеотдайни! Групата младежи в последствие сформираха свой клуб към 
Ротаракт , подкрепяни от Ротари клуб Пирдоп. 
 
След обсъждане на 15 декемвдри 2020г. , членове на ИК дадоха своя 
положителен вот за  финансовия стимул, с който подпомогнахме 
клубовете да продължат добрите си дела. Всички 26 клуба в Д248 
получиха като дарение по 100 лв., които използваха за своите каузи. 

 
На 10. 01. 2021 година Световната Общност на ИНЪР УИЙЛ  празнува 
своя ден, който е белязал началото на деветдесет и седем годишната 
история  на Интернационал Инър Уийл.  ДИСТРИКТ 248 отбеляза деня  
по един различен, но много вълнуващ начин  в ZOOM среща. Сплотени и 
озарени от Светлината, която ни дава Инър Уийл Приятелките  от всички 
клубове в страната отправиха лавина от поздравления за празника. 
       
ДИСТРИКТ 248 България подкрепи  акцията на  District 191 
Хърватска за помощ на пострадалите от земетресението в 
ХЪРВАТСКА. Приятелките от ДИСТРИКТ 248 БЪЛГАРИЯ  откликнаха 
на призива за  подкрепа на хуманитарната акция на ДИСТРИКТ 191 
ХЪРВАТСКА в помощ на засегнатите от разрушителното земетресение. 
На  16.01.2021  в онлайн заседание ИК ИУ България разгледа предложение 
от ИУК ЕУРОПЕЯ  по повод призива за помощ и взе единодушно 
решение   да преведе 1000 евро, за да се съберат средства за закупуване на 
фургон за настаняване на семейства, които са останали без дом. На 
19.01.2021 г.  бе преведена сумата.  Още една сума от 500 евро бе 
преведена от прекрасните Приятелки от ИУК ПЛОВДИВ! В отговор на 
благотворителният жест Дистрикт 248 и ИУК Пловдив  получиха мило и 
трогателно писмо  от Чеърмен Дистрикт 191 Xърватска, в което се  
благодари за щедростта и добрите думи  в подкрепа и помощ на 
засегнатите от мощното земетресение. Когато сърцата са топли, вярата в 
доброто е силна, това амбицира Жените с големи сърца  да работят  още 
повече  в посока международно разбирателство и взаимопомощ и ги прави 
част от ИИУ, което  е истинската същност  на Международната Общност. 
 
Добрата новина винаги идва точно на време.  
През м. Март 2021г. се получи писмо от ИИУ с добрата новина за 
одобрената ни  номинация за наградата Маргарет Голдинг на почетния 
член Мария Жекова! Една достойна жена от град Стара Загора, която  
заслужено  получи признание за щедростта си от нашата организация 
Интернешънъл Инър Уийл. И какъв по - голям подарък за 20 годишнина 
на ИУК Стара Загора от ДОБРАТА   новина! Това е третата по рода си 
награда в Д248.  
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През м. Април 2021г. три клуба от Дистрикт 248 България /ИУК Шумен, 
ИУК Ямбол и ИУК Бургас/ откликнаха на призива на ИИУ и дадоха своя 
принос към създадения Фонд за ваксини за непривилегированите хора. 
Получихме Благодарствено писмо от Интернешънъл Инър Уийл по повод 
вноските . 
 
18th International Inner Weel Convention Virtual се проведе на 17-ти -18-
ти април 2021г. в Джайпур Индия. Грандиозно събитие с перфектна 
организация до последния детайл и с над 4400 участници - жени от 75 
страни от цял Свят. Впечатляващо откриване! Вдъхновяващо слово на IIW 
Президент D-r Bina Vyas! Неповторими преживявания, дискусии, 
инригуващи проекти, докосване до чужда култура и история, музика ... 
Силно българско присъствие.  Научихме Новата тема за 2021/2022 "PINK 
FIRST". Новият проект за следващите три години STRONG WOMEN - 
STRONGER WORLD /2021-2024 . Вървим към 100 години от създаването 
на Интернационал Инър Уийл след три години в Манчестър - Конвент 
2024 .  
 
Всички ние сме горди с това, че България отново има своя представител в 
Световната организация Инър Уийл. Живка Стоянова е избрана за Борд 
Директор в ИИУ. Вярваме, че с нашата подкрепа тя ще се справи 
с новите отговорности и предизвикателства и ще популяризира още 
повече  дейността на Дистрикт 248  България в IIW.  
 
 
НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОЕКТИ НА ДИСТРИКТ248  
 
НАЦИОНАЛНИТЕ ни ПРОЕКТИ са наша сила и гордост.  
 

 Проект „Чети Дари“ по идея на ИУ Шумен се превърна в един 
от най- смислените ни прояви. Чрез него събудихме силното 
желание на децата да четат и четейки да даряват безкористно.Този 
проект носи признание , подкрепа и имидж на ИУ в цялата страна. 
ПРОЕКТЪТ „ЧЕТИ-ДАРИ „ е най мащабния НАЦИОНАЛЕН 
ПРОЕКТ! Инер Уийл Клуб Шумен направи възможно това да се 
случи , създавайки сайта www.chetidari.bg.  

 
 На 01.11.2020 стартира нов дистриктен проект - КОНКУРС ЗА 

ДЕТСКА РИСУНКА.„ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ ДОБРО“. 
Този проект има за ЦЕЛ да даде възможност на децата от 4 до 18 
години чрез творчеството си да изразят виждането си за 
човешките ценности и добродетели и как могат да ги претворят в 
света. Да заявят своето отношение към наследените традиции с 
поглед в настоящето и бъдещето. Да провокира децата да 
интерпретират наследените и научени добри практики и добри 
дела от уроците в училище и от своите родители. 
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 По Националният Проект „РОДОЛЮБИЕ“-ПО 

НЕ/ПОЗНАТИТЕ ПЪТЕКИ НА БЪЛГАРИЯ“ продължават 
да работят приятелките от ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ПЛЕВЕН. 

 
 Проекта „Антидрога“ – продължава своето развитие.  По 

него още от 2017г. работят повечето от клубовете в Д248. 
Целта на проекта е да запознаем учениците от 6-ти до 10-ти – 
клас и техните родители с пагубното действие на наркотиците 
върху човешкото тяло, психика и живот, като им предоставим 
лекции с презентация от специалист, тематични брошури и 
куклено-театрална постановка. 

 
 
Скъпи приятелки, 
 
Изминаха единадесет месеца от ИУ 2020/2021 година,  наситени с толкова 
работа, ангажираност, последователност  и благодарност! Дистрикт 248 
обединил всичките си клубове има повод за гордост от добре свършената 
работа в това трудно време. 
 
Предстои Вашата година! 
 
Запомнете и прилагайте три важни неща, много важни за прогреса и 
развитието - Планиране,  Постоянство и Търпеливост. 
 
Инър Уийл е огромно, мощно движение, изпълнена с живот организация 
на жени, които имат силата да направят позитивни промени за 
добруването на обществото.  
Нека да бъдем изпълнители.... да сме горди с нашата Организация и да 
бъдем силни. След като водихме тази година промяната , би следвало да 
постигнем РАВНОПРАВИЕ И ВЪРВИМ НАПРЕД КЪМ 
СЪВЪРШЕНСТВО. 
 
Вие сте вдъхновяващи лидери и мотиватори, който ще постигат резултати.  
 
Нека да използваме всяка възможност, за да постигнем най-доброто.   
Пожелавам на вас и на всички членове на вашия клуб една прекрасна,  
силна и магнетична година на постижения , развитие и съвършенство!  
 
С много обич и най-добри пожелания … 
 
Марияна Петракиева 
Чеърмен на Д248 2020/2021 


