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2019/2020т.- една трудна година за нашия клуб, а и в национален и в 

световен мащаб! Надяваме се да нямаме повече такива години!Планували и 

работили бяхме по доста  проекти, които във времето по обективни  

причини останаха неосъществени! Планувахме работа по продължение на 

проекта ни от 2017г. и 2018г.относно зависимостите сред подрастващите и 

превенциите срещу  тези зависимости който нарекохме„Има и друг път” 

Проведохме първите срещи по организиране и разгръщане на проекта, 



планувахме срещи беседи със специалисти и  с учащите се, както и забавни 

игри между учениците от трите ни училища…,но  февруари започна 

разпространението на Ковид 19 и обърка всички планове. Другия ни проект 

бе във връзка с ранната диагностика  на рак на гърдата-свързахме се с 

екипа на „Една от осем „и очаквахме одобрение и дата за извършване на 

профилактичните прегледи в града ни! Но и този проект засега се отлага 

във времето поради  пандемията от корона вирус.  

Хубавото, което успяхме да направим преди Коледа- помогнахме в 

изготвянето и организирането на Коледен базар от изделия направени от 

децата от Центъра за деца в неравностойно положение в Балчик.Закупихме 

материалите, приятелка им показа и помогна в направата, а ние 

съвместно с  ръководството на Градски музей осигурихме провеждането на 

този Коледен базар, почерпка на децата и изкупуване на изложените 

изделия . Събраните средства останаха за нуждите на децата от Центъра… 

Доволни и щастливо усмихнати, пяха и рецитираха- това беше чудесно 

преживяване за тях, а и за нас..                                                                                                                   

На 10.01.2020г. Международния ден на Инър Уийл се радваме, че успяхме да се 

съберем и отпразнуваме деня съвместно трите клуба- Балчик, Каварна, 

Добрич . 

Беше една вълнуваща  вечер на приятелството.  



 

 

  
 
                                   



       Март и април изцяло преминаха в карантина…Отложиха се 

проектите- беше по- важно да опазим децата си, родителите си, нас 

самите- стриктно спазвахме 

указанията  и се пазехме от вируса, 

като повечето време бяхме по 

домовете си…Нашият клуб не 

остана настрани от поетата 

всеобща кампания за дарения във 

връзка с Ковид 19 . Решихме с част 

от заделените за проекти средства 

да закупим ръкавици- 350 чифта, маски за многократна употреба-40бр и 

дезинфектанти за Социалния патронаж в Балчик. Помагайки на Домашния 

социален патронаж имаме надежда,че защитаваме както социалните 

работници, така и техните възрастни пациенти в рискова група, с които те 

са в контакт ежедневно!                                                                       
 



 
 

Освен Социалния 

патронаж на 

който помогнахме 

направихме 

дарение и в 

Центъра за 

работа с деца в 

неравностойно 

положение 

намиращ се на 

територията на 

гр.Балчик.Закупих

ме им неща от 

които имат най- 

неотложни нужди- долно бельо, тениски и чорапи на всяко едно от 12-те деца 

настанени в центъра, както и 20 бр. маски за многократна употреба и 

дезинфектанти за ръце.  
 
 
 



 
 
 
 

 Ще продължаваме да подпомагаме нуждаещите се в борбата с Ковид19 и се 

надяваме и вярваме скоро да спре тази зараза и да можем отново да 

провеждаме нашите така желани и чакани ежеседмични срещи и да 

изпълняваме плануваните си проекти в името на доброто. 

 

 


