
ОТЧЕТ 
за 

дейността на Инер Уил клуб – Ямбол през 2019- 2020 г. 

 
     През отчетния период дейността на Инер Уил клуб – Ямбол беше 

планирана в съответствие с основните принципи на Интернешънъл Инер Уил 

(International Inner Wheel), базисните насоки за дейността на клубовете, 

приети от Дистрикт-248 България, както и с традициите на клуба, отразени в 

ежегодните мероприятия, които бяха приети за изпълнение. В унисон с 

логото на годината „Заедно можем“ („Together we can“) в плана за дейността 

бяха заложени мероприятия в служба на обществото, които да демонстрират 

потенциала за работа в екип на дамите от клуба, както и дейности съвместно 

с нашите партньори от Ротари клуб-Ямбол. 
 

     I. Основен проект. 

     Инер Уил клуб- Ямбол в своята история е осъществил много инициативи, 

свързани със здравеопазването в града и насочени към оптимизиране на 

диагностичните възможности на лечебните заведения. В условията на 

епидемията то COVID-19 и в съответствие с новите предизвикателства пред 

здравеопазването,  дамите от клуба, съвместно с ротарианците дариха 5 000 

лв. /пет хиляди лева/ на МБАЛ „Свети Пантелеймон“-Ямбол, предназначени 

за  закупуване на реанимационно легло с оглед обособяването на нова 

структура в многопрофилната болница, която ще обслужва само болни от 

COVID-19, нуждаещи се от интензивно лечение. На 31.03.2020г. дарението 

беше връчено от президента на клуба на ръководството на болницата и беше 

прието с благодарност за навременната подкрепа на общите усилия за 

адекватна подготовка за справяне с кризисната ситуация. 
 

     II. Дистриктни събития.  

     1. На 12-13.10.2019г. делегация от Инер Уил клуб-Ямбол взе участие в 

Обучителния семинар на Дистрикт-248, който се проведе в Арбанаси. 

Официален гост на събитието беше Президентът на Интернешънъл Инер 

Уил (International Inner Wheel) Филис Чартър, която с приветственото си 

слово и участието си в персонални дискусии с делегатите даде нов импулс на 

дамите от Дистрикта да вложат всичките си усилия за постигане на 

основните цели, поставени за изпълнение през годината. 

    2. На 16.10.2019г. делегация от клуба гостува и на Инер Уил клуб-Стара 

Загора по време на посещението в града на Президента на ИИУ Филис 

Чартър, където дамите отново имаха възможност да участват в дискусиите, 



посветени на насърчаване на приятелството, личната служба в полза на 

обществото и подпомагането на международното разбирателство.  
 

     III. Традиционни мероприятия 

     1. На 21.11.2019г. Инер Уил клуб-Ямбол организира традиционното 

честване на „Денят на християнското семейство“, което се проведе с 

присъствието и на членовете на Ротари клуб-Ямбол. Дамите от клуба се 

постараха за пореден път да осигурят неформална, но комфортна обстановка 

за провеждане на честването, чиято основна е цел укрепване на 

приятелството, в съответствие с основните принципи на Интернешънъл Инер 

Уил. 

     2. На 14.12.2019г., дамите от клуба организираха своята традиционна 

благотворителна томбола, както всяка година по време на Ротарианския 

Коледен бал. Артистичния и елегантен начин на провеждането й събуди 

искрения интерес на гостите, които със своето активно участие подкрепиха 

каузите на дамския клуб. 

     3. На 10.01.2020г. Инер Уил клуб-Ямбол организира тържествено 

честване на Международния ден на Интернешънъл Инер Уил 

(International Inner Wheel). По този повод клубът проведе открита сбирка 

пред свободната библиотека на входа на Безистена, която беше дарена от 

клуба на гражданите на Ямбол през пролетта на 2019-та година. Дамите от 

клуба отново попълниха лавиците на библиотеката, а пред поканените 

представители на електронните медии беше представена обобщена 

информация за историята, целите и постигнатите успехи от Интернешънъл  

Инер Уил, както и основни моменти от дейността и изпълнените проекти от 

клуба. Честването продължи с официална вечеря, на която присъстваха и 

ротарианците от Ямбол. 

     4. През цялата отчетната година продължи и дейността по проекта „Чети 

и дари“, който беше изпълнен в периода 2018-2019г. Дамите от клуба се 

ангажираха не само с поддържането на разнообразие от заглавия в книжния 

фонд на свободната библиотека, но и с популяризиране на проекта пред 

обществото. С голямо задоволство можем да отчетем, че той се радва на 

заслужена популярност сред гражданите и особено сред децата и младежта 

на града. 
 

     IV. Благотворителна дейност 

     Дамите от Инер Уил клуб-Ямбол станаха съорганизатори на провеждането 

на благотворителна вечер на 20.11.2019г., чиято цел беше събиране на 

средства за лечението на наша съгражданка с двустранна спастична парализа. 

Заедно с младежите от Интеракт-Ямбол беше подготвено провеждането на 

благотворителен търг, чиито резултати бяха оценени като много добри. 



 

     За съжаление през отчетната година голяма част от планираните за 

изпълнение мероприятия, свързани с образованието, културата и работата с 

младите поколения не можаха да бъдат изпълнени поради напрегнатата 

епидемиологична обстановка във връзка с разпространението на COVID-19 в 

страната и наложените мерки на карантина и социална дистанция. Въпреки 

това дамите от клуба са удовлетворени от постигнатото през този необичаен 

за работа период и са уверени, че в бъдеще ще бъдат още по-креативни и 

ефективни в служба на обществото. 
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