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 Темата на Инър Уийл „Заедно можем” бе в хармония с усилията ни да преодоляваме 
заедно предизвикателствата, които пандемията COVID-19 постави. Наложената ни пауза, с 
цялата палитра от ефекти, се оказа и творчески мотивираща. 

 През тази Инър Уийл година с гордост празнувахме 20 г. от основаването на нашия 
клуб! Благодарим на всички приятели и партньори за градивните пожелания, за 
съпричастността към каузата, на която посветихме Рожденния ден - проект ”Арт терапия и 
психосоциална подкрепа за онкоболни жени”. Нашите гости – приятели от IWC DALYAN 
Istanbul, Инър Уийл клубове от България, Ротари, Асоциация ”Да съхраним жената” и др., 
направиха празника незабравим с подкрепата си.    

 Работата по проекта продължи - осигурихме средства за закупуване на творчески 
материали чрез организиране на продажба на изработените от групата произведения на 
изкуството по време на Обучителния семинар в Арбанаси и на Рожденния ден на клуба. 
Дейността на групата финансово бе подпомогната от член на Инър Уийл клуб Варна. 
Съвместно с Ротари Варна осигурихме ново работно помещение за Арт терапия с цел 
подобряване на терапевтичните възможности на творческите сбирки. Те бяха временно 
прекратени поради пандемията. Сега работим за организирането им на открито. 

 Подкрепихме финансово каузата, която съпътства зоналната асамблея на Ротари във 
Варна „Инсталиране на филтриращи системи за водата в училищата във Варна и Провадия”.             

Подпомогнахме нашите млади приятели от Ротаракт Варна финансово  за реализиране 
на проекта „Реставрация на детски площадки в гр. Варна”. 

В дух на приятелство и съпричастност, които съпътстват нашата съвместна дейност, 
присъствахме на Коледен бал ”Ротари - семейство и приятели” в синхрон с темата на годината 
”Ротари свързва света”. Така подкрепихме каузата за закупуване на оборудване по проекта 
„Превенция на очни болести при децата”. 

Благодаря на Чеърмен проф.Тишева за идеята да празнуваме заедно Международния 
ден на Инър Уийл, златната 50 годишнина на 10.01.2019 г. в сърцето на България - 
Чифлика,Троян и за възможността да споделим добрите си идеи. Благодарим ù за 
отдадеността, ясната визия и надеждата, които ни даде в трудните моменти. 
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Благодарим на Борда на Дистрикт 248 България за креативността, която им даде 
възможност в тези тежки времена да служат и работят, да бъдат винаги до нас с напътствия и 
творчески заряд. 

През тази Инър Уийл година поставихме началото на нов проект, свързан с децата в 
неравностойно положение. Беше вълнуващо да обсъдим с нашите приятели от Ротари Варна  
поставянето на люлка - везна за деца в инвалидни колички във Варна. Работата ни по проекта 
предстои да продължи след пандемията. 

Подкрепихме финансово нашите приятелки от Инър Уийл клуб Бургас в реализирането 
на каузата „С грижа за жената”- превенция на женското здраве. 

Традиционно подпомогнахме благородната дейност на дамите от Асоциация „Да 
съхраним жената”, ръководена от д-р Ненчева, носител на наградата”Маргарет Голдинг”. 
Дарихме медицинска литература за създадения във Варна Център за работа с деца с аутизъм. 
Участвахме в проведената Международна конференция по темата, организирана от 
Асоциацията и Община Варна. 

Новите технологии ни позволиха да провеждаме виртуални сбирки на клуба чрез 
различни платформи - Zoom, Messenger в периода на изолация. Обсъждахме проектите, по 
които работим, участието на нашия клуб във „Фонд за борба с COVID-19 и създаване на 
ваксина” и предложение към Дистрикт 248 България. 

Поздравления към Новия Борд на Дистрикт 248 България с Чеърмен Марияна 
Петракиева и към Новия Борд на Инър Уийл клуб Варна с Президент Елена Шуликова ! Те ще 
започнат работа в доста трудни условия, но ще се справят непременно! Вярвам, че ще успеят 
да работят ефективно въпреки трудностите! Надеждата сега е по-силна от всякога! 

Уверена съм, че ще излезем от кризата заедно по-мъдри, знаещи и можещи! С нашите 
ценности за търпение, толерантност, състрадание да останем щастливи в едно по-добро 
общество! 

Благодаря на приятелките от Инър Уийл клуб Варна за подкрепата по време на 
работата ми като Президент! 

Бъдете здрави и силни духом! 

 

 

С уважение 

Жасмина Витанова 

Президент на Инър Уийл клуб Варна 2019/2020г. 

 

  


