БЮЛЕТИН -1 IW DISTRICT 248
БЪЛГАРИЯ/VII,VIII,IX ,X /2020
ИНЪР УИЙЛ Е ВДЪХНОВЕНИЕ! ИНЪР УИЙЛ Е ПРИЯТЕЛСТВО! ИНЪР УИЙЛ Е СВЕТЛИНА!
Добрите ни дела внасят Светлина в много животи! Приятелството ,споделеността и
топлината,които изпълват Света на ИУ ни зареждат с позитивизъм и с увереността ,че вървим в
правилната посока !
Колелото на Вътрешният кръг се завъртя и отчете още една ИУ година.На 28.06.2020
красивият град Ловеч стана любезен домакин на Церемонията по предаване на Огърлицата .
Чеърмен 2019/20 проф. Снежана Тишева предаде Огърлицата след един достоен ,успешен и
различен мандат. И заедно със Дамите от ИК заслужено получиха уважението и благодарността
за това ,че водиха всички 26 клуба от Дистрикта в едно трудно,неочаквано и непредсказуемо
време ,но всички доказахме ,че ЗАЕДНО МОЖЕМ повече и сме Силни когато сме заедно!
Новият Чеърмен 2020/21 Марияна Петракиева пое Бижуто на ИУ с ключовото послание
„ВОДИ ПРОМЯНАТА“ В очакване на една ИУ година наситена с нови предизвикателства,нови
каузи изпълнени със съдържание и смисъл ,благородство,иновативност и отворени сърца .
Новият Изпълнителен Комитет прие с отговорност новата си служба в следния състав:

ЧЕЪРМЕН 2020/21 - Марияна Петракиева
ВАЙСЧЕЪРМЕН
- Радостина Георгиева
КОВЧЕЖНИК
- Ивета Билева
ОРГ. МЕЖД.ВРЪЗКИ - Велина Господинова
ОРГ.ВРЪЗКИ МЕЖДУ КЛУБОВЕТЕ –Красимира Узунова
НП 2019/20 –Елена Захариева

ПАСТЧЕЪРМЕН - Снежанка Тишева
СЕКРЕТАР
Снежанка Желязкова
ОРГ.РАЗШИРЕНИЕ Ганка Бургелова
РЕДАКТОР –Красимира Флорева
УЕБМАСТЕР – Стефка Петрова

Напред във времето с новият Президент Инър Уийл Интернационал БИНА ВИАС и новата
тема на IIW LEAD THE CHANGE - ВОДИ ПРОМЯНАТА !
Бина Виас апелира да водим Промяната в нашето мислене,отношение,работа ,международни
връзки ,комуникации,популяризиране бранда на IW, израстването на нашата организация
финансово и като брой членове ,да се кооперираме с други подобни организации като
създаваме мрежи. Да създадем план и цели. Да увеличим броя на клубовете и членската
маса.Да промотираме бранда IW. Да създадем разбиране за здравето,финансовата
независимост и образованието на членовете и жените от цял свят.

Въпреки предизвикателството Covid19,което нахлу в живота ни и спря хода на събитията и
срещите ни Дамите от всички клубове започнаха с нови сили,ентусиазъм и още по голяма
отговорност работа на Клубно и Дистриктно ниво.
Чеърмен Марияна Петракиева проведе първите си посещения на клубове в страната : ИУК
Балчик ,ИУК Добрич, ИУ Каварна,ИУ Шумен ,ИУ Варна Еуропея , ИУК Варна Марина,ИУК Стара
Загора и ИУКСтара Загора-Берое.
Срещи ползотворни,сърдечни,топли.Срещи на споделеност,на общи идеи и вдъхновение.
Думи,напътствия и усещане за промяна.

След месеците на изолация срещите между клубовете се превърнаха във вдъхновяващ,
приятелски обмен на проекти и духът на събирането ги вдъхновява да продължават напред.
Приятелството знак е за Добро !

.
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ИУК Плевен отбеляза 15 години от създаването си. Рожденните дни на Клубовете са топли
,сърдечни,цветни и още повече сплотяват.

Инър Уийл е мястото ,където всеотдайните жени споделяме приятелството си, желанието
си към служба на обществото и предприемаме действия за създаване на трайна промяна .
ИУ подкрепя,раздава ,обединява и дава надежда за един…за повече…за всички.
Доброто ,което правим се умножава със всяка протегната ръка в беда,след всяко стоплено
сърце

Първите инициативи по време на COVID19 :
ИУК Етрополе с внимание и грижа към възрастните хора подариха прахосмукачки за нуждите
на дома.

Клуб ИУ Плевен присъства на традиционният събор на с.Бохот.Приятелките от Плевен
участваха във финансирането на Параклиса в селото.

За да се довериш трябва да си информиран . Знанието за стореното от ИУ,гради
доверие,което отваря врати към сърцата . Популяризирането на нашата организация е една от
важните ни задачи. Започнахме със силен старт в медиите . ИУ клуб Свищов оповести в
местната медия Svishtov Info започването на новата инъруийлска година и даде заявка ,че ще
продължи службата към обществото с добрите си дела и каузи с още по голяма отговорност и
вдъхновение. ИУ Стара Загора –Берое присъства като официален гост при откриването на
учебната година . Президентката на ИУ Добрич Силвия Димитрова даде интервю в медия
Dobrudjabg и представи новата тема по която ще работят Дамите от техния клуб. ИУ клуб
Добрич работи и в посока партньорство с други сдружения и организации и участва активно в
масови срещи и форуми.
Чуват ни! Виждат ни! Уважават ни! Харесват ни ! Обичат ни ! Ще продължаваме да работим за
това!

На 19.09.2020 в Конферентната зала на хотел Президиум в гр. Ловеч се проведе ежегодният
Обучителен Семинар за Президенти, Секретари и Ковчежници на Дистрикт248 .Перфектната
организация и предприетите противоепидемични мерки,които ни наложи новото време
позволиха Семинара да протече по най добрия начин.
На редовното заседание Изпълнителният Комитет обсъди всички теми и въпроси и за пореден
път подходи с отговорност,съпричастност и всеотдайност.
Семинарът бе открит от Чеърмен Марияна Петракиева ,която поздрави и благодари на
присъстващите 15 клуба от Дистрикта и увери,че останалите ще получат цялата информация по
обучението онлайн.
Чеърмен М.Петракиева следва посланието „ВОДИ ПРОМЯНАТА“,което е темата на 2020/21
година и представи Презентацията на IIW Prezident Dr Bina Vyas “Пътуване към Промяната“
В нея са изложени целите на ИИУ за новата година :
Програмата за развитие на жените;Грижата за възрастните хора;Увеличаване на членската маса
и Популяризиране на бранда ИУ ;Създаване на нови младежки клубове;Развитие и запазване
членството в ИУ и начините за развитие…
Ценни насоки,които дават посоката !
Магията на ИУ ,високите цели и метаморфозата от обикновен член в Лидер бе представено в
следващата презентация . Обсъдиха се Националните Дистриктни проекти и тяхното
изпълнение в „ новото нормално „ време.

Вторият Модул от Семинара- обучение на Президенти ,Секретари и Ковчежници с ментори
Проф. Снежанка Тишева-Паст Чеърмен ,Радост Георгиева –ВайсЧеърмен и Тони Кафеджиева –
Паст Чеърмен протече в различни зали,стегнато и много ползотворно.Споделеният
опит,позитивизма и енергията са безценни за бъдещата работа през предстоящата година.
Обучение,на което настоящите офицери добиха увереност да водят Клубовете си във вярната
посока.

Любезните домакини ИУ клуб Ловеч придадоха елегантен завършек на ползотворния
ден.Официалната вечер бе изпълнена с красота и изящество.

Адмирации за Янислава Илиева за Втория Мандат като Борд Директор 2020/21 в IIW.
Признание и чувство на гордост !Нека продължаваме да печелим респект и да доказваме ,че
сме значими и достойни Лидери!

В отговор на посланията за увеличаване на членовете на Клубовете ,ИУК Шумен тържествено
прие четири нови Приятелки . С обещание за сплотеност и свежи сили през инъруийлската
година.
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За да се случва магията в Инър Уийл трябва да имаме онази спойка вътре в клубовете ни,която
ни създава чувството за екипност,спокойствие и условия за креативност. Приятелките от Клуб
Ловеч инициираха среща с Психолога Ваня Драгнева за сплотяване на колектива и новият
Борд.

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. От 2016 до сега са реализирани единадесет каузи.
До момента в сайта са представени още пет активни каузи,които предстоят да бъдат бъдат
реализирани . Това са:
1.“Да разберем по-бързо,да стигнем по-далеко,да знаем повече „-Кауза на ИУК Стара
Загора,който предоставя Монитор за интерактивна класна стая в СУ“В. Левски“ Стара Загора
2.“Четенето е удоволствие-да четем и да играем „ ИУК Стара Загора за Нов кът за четене в
СОУ“Максим Горки“
3.“Книга прочети и на училищната библиотека помогни“ИУК Стара Загора –Обновяване със
съвременна литература училищната библиотека в 5-то ОУ“ Митко Станев“
4.“ Прочети книга –опознай света“ ИУК Стара Загора за Мултимедиен проектор за нова актова
зала на СУ“ Железник“
5.“Подари ми детство с мобилни уреди за обучение на открито“ИУК Бургас –Мобилни уреди за
обучение на открито за деца със специални образователни потребности гр. Бургас.

Дамите от ИУК Бургас реализираха своята кауза и дариха интерактивна светофарна уредба на
Центъра за специална образователна подкрепа. Целта е чрез иновативни методи децата да
придобият навици и умения,като участници в съвременното пътно движение .Да се научат да
разпознават цветовете ,пътните знаци и да пресичат правилно.
Адмирации за новото предизвикателство „Дарявай докато
четеш „ и каузата „Осинови книга „ на Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методи“
събрана сума за реставрация на осем книги.

Какво е Инър Уийл без добротворство? Дамите от ИУК Еуропея съчетаха удоволствието от
посещението в красива Трявна и посетиха Детска Специализирана Белодробна болница
„Царица Йоанна“ за възстановяване на деца с белодробни проблеми .С дарението си те
стоплиха детските сърца,усмихнаха очичките им и създадоха една атмосфера на радост и
забавление .

В международния ден на възрастните хора Дамите от ИУК Свищов се погрижиха да създадат
настроение и отдадоха нужното внимание на хората от третата възраст в Дом „Мария
Луиза“,като посетиха тяхното тържество .Старостта е естествена част от живота на всеки човек
и трябва да се изживее достойно.Приятелките от ИУК Свищов направиха мил жест към
възрастните хора от Дома като им подариха Уред за рехабилитация на горни и долни
крайници.Вниманието,усмивката,грижата и добрите думи стоплиха сърцата им.

В световният ден на УСМИВКАТА Дамите от ИУК Стара Загора –Берое официално дадоха
старт на новия си проект“УСМИХНИ СЕ“ в подкрепа на денталното здраве на децата със
специфични нужди.Проектът има за цел да запази усмивката на децата здрава и красива и да
помогне на техните родители да преодолеят отрицателните резултати от кризата с COVID 19
Прекрасната организация,тържествеността и многото официални гости допринасят и за
популяризирането на Инър Уийл. Чеърмен Марияна Петракиева направи и първата си среща
с дамите от Клуба .

Проект РОДОЛЮБИЕ - По /Не/известните пътеки на България е чудесна възможност да
пътуваме ,да откриваме и преоткриваме красиви места от прекрасната ни природа.
Очарованието е когато го съчетаваме и със срещи с клубовете в емоции,споделени усмивки и
смях. Приятелките от ИУ Добрич заедно с Клуб Каварна организираха поход сред уникалната
природа по устието на Суха река,по тайни пътеки и се насладиха на гледки спиращи дъха
Съвсем спонтанно по приятелски този Поход се превърна в „Поход с кауза“ с организирана
томбола в помощ на деца в нужда.

Приятелките от Ловеч организираха прекрасна разходка след Семинара до Деветашката
пещера и Крушунските водопади. Места ,уникални и запомнящи.

Нека силата и доброто бъдат с нас ! Нека не спираме да правим добро,да се гордеем с
постъпките си,да сме пример за подражание ! Да раздаваме подкрепа,
топлина,увереност,надежда,усмивки и добри думи!Нека вдъхновението и желанието за добри
дела не стихват ! Да бъдем Промяната ! Да водим Промяната !
Редактор ИУ Дистрикт
Краси Флорева

