
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ИНЪР УИЙЛ КЛУБ КАЗАНЛЪК 

2019 / 2020 
Дейността на ИУ клуб Казанлък през 2019/2020 година бе съобразена 

с целите и задачите, поставени от Борда на клуба и Дистрикт 248 за 
годината и темата „Заедно можем“ на президента  на ИИУ г-жа Филис 
Чартър. 

Работата ни започна с посещение на обучителния семинар в 
Арбанаси през октомври 2019, чийто гост бе президента на ИИУ г-жа 
Чартър. Представени бяха и проектите на Дистрикт 248 за работа през 
настоящата ИУ година, а именно: „Чети и дари“, „Антидрога“, „Грижа за 
жените и момичетата“, „Опознай своя край“. 

През изминаващата ИУ година ИУклуб Казанлък работи за 
заздравяване на връзките в клуба, хуманитарна служба и имидж в 
обществото. 

1. Посетихме изложбата „Образи и текстове“ на школа „Арт 
линия“ и отпразнувахме 18-тия й рожден ден. 

2. Включихме се в инициативата „Без пари“ на Младежки център 
за развитие и взаимопомощ.  

3. На 14.10 2019 г. имахме честта да посрещнем президента на 
ИИУ г-жа Филис Чартър и да я запознаем със забележителностите на града 
и дейността на клуба. Организирахме й среща с Борда на Ротари клуб 
Казанлък. 

 



 
 
4. В края на октомври 2019 отбелязахме рожденните дни на 

дамите, родени през месеците юли-октомври и отпразнувахме юбилея на 
нашия дългогодишен спонсор в благотворителните ни инициативи - Ивета 
Червенкова. 

5. По традиция направихме годишния абонамент за вестници и 
списания на „Дом за стари хора “ N 1. 

6. За заздравяване връзките в клуба организирахме екскурзия до 
гр.Златоград и посетихме църквата на Боян Саръев в гр. Кърджали. 

7. Подкрепихме финансово приятелка от ИУ Клуб Харманли 
откликвайки на зов за помощ . 

8. През ноември 2019 бяхме поканени на 2-рия рожден ден на 
нашите кръщелници ИУ Берое Стара Загора. 

9. По покана на омбудсмана г-жа Щерева присъствахме на 
организираната Мароканска вечер в Музея на розата. 

10. Отбелязахме рождения ден на нашата кръщелница Ани, 
внасяйки средства по сметката й за нейното обучение. 

11. На 3.12.2019г. уважихме поканата за Чаено парти на Център за 
трудова адаптация и социализацияна младежи с увреждания, от където 
закупуваме предмети и сладки за нашите благотворителни вечери и 
подпомагаме финансово дейността им. 



12. През месец декември се включихме в благотворителния 
коледен бал на Ротари Клуб Казанлък с кулинарен щанд и томбола.  

 

 
 
13. На 10.01.2020 г отпразнувахме рождения ден на ИИУ. 



 

14. На 08.02.2020г. организирахме нашата традиционна 
благотворителна вечер „Дари живот! Помогни да затупти детско сърце.“ 
Отбелязохме и 18 години от учредяването на клуба. Със събраните 
средства 10 500 лв. тази година ще се подкрепят 4 семейства с 
репродуктивни проблеми, съвместно с фонд „ Ин витро“ на община 
Казанлък. 



 

15. На 22.02.2020г връчихме традиционните награди на ИУ 
Казанлък на талантливи деца в националния конкурс „ Наследници на 
Дечко Узунов“. 

16. Подкрепихме финансово и Елена Николаева, млад талант от 
гр.Казанлък, за участие в международния конкурс “Stars of the Albion” 
Англия 2020, където тя завоюва 6-то място. 



 
 
17. ИУ Казанлък се включи и в дарителската кампания за борба с 

Covid-19, предоставяйки 2 броя реанимационни легла на стойност 1 700 лв. 
за отделение „Covid-19” в МБАЛ “ Д-р Христо Стамболски“ гр.Казанлък. 
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