
                                  

Инър Уийл е ОТГОВОРНОСТ! Инър Уийл е ДОБРОТА! Инър Уийл е ПРИВИЛЕГИЯ!   Инър 

Уийл е СЛУЖБА!  Инър Уийл е ГОЛЯМОТО ни СЕМЕЙСТВО!   #We are IW !                                                                                                                                                                           

Ние сме във Инър Уийл  и Инър Уийл е в нас! Живеем в едно различно време -неочаквано, 

непредсказуемо и вървим  в крак с Промените.  И както казва нашата ИИУ Президент 

Бина Виас „Времето не чака никого“Затова и ние всички Приятелки от клубовете в 

Дистрикт248  ,въпреки времето,въпреки всички предизвикателства ,които ни връхлетяха 

не чакаме ,а продължаваме да работим с ентусиазъм и отворени сърца  да водим 

Промяната !  Всички ние  от Клубовете си,от градовете си ,онлайн и в разумни срещи 

имахе Силата,Смелостта и Добротата  да работим  по всички важни Проекти  и 

Каузи,които  си бяхме задали като цели!   

                            

Пандемията   не може да ни бъде извинение ,за да изпълним целите ,които предстоят  за 

годината ! ИИУ Президент Бина Виас  след изтеклите четири месеца от ИУ година  с 

посланието „Води Промяната“  отново ни призова  да се фокусираме  и да се стремим  към 

: Увеличаване на членската маса ; Формиране  на нови ИУ клубове и младежки клубове 

/18-25 години;Организиране  и планиране на виртуални програми за развитие на 

младежите  по теми свързани с нашите цели с помощта на експерти в градовете ни; Да се 

организират онлайн  обучения. За да  зaвършим  колкото  може повече  цели през тази 

изпълнена с предизвикателства година! Всички ние от нашият Дистрикт  приехме  с 

отворени сърца и отговорност  призива                                                                                                          

Всички ние от нашият Дистрикт  приехме  с отворени сърца и отговорност призива ДА 

ВОДИМ ПРОМЯНАТА!  и това го доказват делата ни  отразени  в БЮЛЕТИН I за 

месецитеЮли,Август,Септември и ½ Октомври 2020година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Дистрикт 248  продължава напред под сърцатото ръководство на нашият Чеърмен 

Марияна Петракиева и отговорното отношение на ИКомитет. 

 Посланието на Марияна е подкрепа за всички нас в трудните месеци на пандемия. 

 

“Скъпи Приятелки, оказахме се в трудна и сериозна ситуация, касаеща не само нашето 

здраве, а бъдещата ни посока на живот.Тази пандемия  поставя всички нас  пред трудни 

изпитания . Въпреки това ние не трябва да изпадаме в паника и страх,а да продължим 

напред като проявим  повече от всякога  необходимата отговорност  и 

дисциплина.Убедена съм ,че всяка една  от нас носи  вътре в себе си точно това мъничко 

нещо,което се нарича човешка доброта.Има нужда точно в този момент да проявяваме  

повече нашите добродетели ,да си помагаме  и споделяме  това,което ни вълнува.“    

 През втората половина  на октомври  Чеърмен Марияна Петракиева продължи своите  

посещения на клубовете от Дистрикта.  Клуб Етрополе и Клуб Пирдоп имаха 

удоволствието да проведат  срещата с Марияна  в едно   прекрасно кътче ,изпълнено с 

българщина и родолюбие –Копривщица. Една топла,приятелска среща, на която 

обмениха опит и обсъдиха  проектите по които работят и двата клуба.Марияна 

Петракиева  сподели основните  аспекти в дейността  на Дистрикта през 

годината.Приятелките от ИУ Етрополе и Пирдоп обмениха идеи и си обещаха още такива 

нови срещи и мероприятия ,с които да са в полза на обществото и да укрепват 

приятелството .Среща ,зарежадаща с ентусиазъм и енергия за добри дела. 

 

 



 

Времето коeто прекарваме заедно сплотява още повече и укрепва приятелството.Дамите 

от ИУК СТАРА ЗАГОРА  след  успешна делова среща на клуба се потопиха в творческа 

обстановка  и провокираха  своите творчески умения  с четка в ръка,усмивка ,приятна 

музика  и чаша вино, Рисуваха ,забавляваха се ,сърдечно и приятелски.  

 

                      

 

КЛУБ СТАРА ЗАГОРА изпълни обещанието си за Грамоти с признание  към  децата от СУ 

„Васил Левски „ ,които участваха при стартирането на  Проекта „Чети-Дари“ при 

гостуването и любезното съдействие  на Гост Президент ИИУ Фелис Чартър. Covid19 

промени събитията във времето,но не и добрите намерения!Г-жа Филис Чартър изпрати 

грамотите  в края на своя мандат  ,а Приятелките от ИУК Стара Загора избраха удобен 

момент да ги връчат на децата ,които бяха прочели най- много книги. Освен грамотите  с 

личният подпис  на ППИИУ Фелис Чартър,учениците получиха  букмаркери и пъзели  с 

логото  на ИИУ. А ИУК Стара Загора им подари по една енциклопедия като стимул да 

четат и да даряват още повече. 

 

 



Изтичащите последни месеци от годината /втората половина от Октомври ,Ноември и 

Декември бяха наситени  с реализирани Каузи,Клубни и Дистриктни 

Проекти,споделеност и Добротворство.                                                                                                                                               

Инър Уийл е символ на туптящо сърце ,насочено с мисъл към ближния, във внимание 

към възрастните хора,в подкрепа на таланта на децата.                                                                          

Клубните инициативи  не спряха  въпреки трудното време в което се намираме .                                 

ИУК СТАРА ЗАГОРА БЕРОЕ  след стартирането на Проекта“Усмихни се“  подкрепи  

националния  фестивал „Здравей Здраве“ в града.С  помощта на Дамите  от клуба,  децата 

се насладиха  на постановка  на Държавния куклен театър“Чук и Пук“,а Д-р Диана 

Бушкалова- член на клуба запозна малчуганите ,как да бъдат зъбките им чисти,а 

усмивките им красиви. 

  

                                 

Проектът „Усмихни се“  на ИУК Стара Загора-Берое  бе одобрен за финансиране с пълно 

единодушие на заседание на Общинския съвет в града.                                                                  

Обхватът на Проекта   е фокусиран  върху 120 деца  със специални потребности, 

отглеждани от родител в дома си, посещаващи дневни центрове, центрове за 

социална рехабилитация и интеграция на деца и такива, които са настанени в 

центрове от семеен тип на възраст от 15-18 години. 

Адмирации за дамите от  ИУК Стара Загора- Берое  за този успех и за начина по който 

популяризираха и приобщиха и други организации от града.Успех в реализирането на 

Проекта! 

 



ИНЪР УИЙЛ КЛУБ КАВАРНА оставят Диря и Водят Промяната като участници  в едно от 

най –ярките културни събития  в подкрепа на талантливите деца  на града. Дамите  

заявиха подкрепата си към участниците  в литературния конкурс „ Аз и читалището-

моята духовна диря“посветен на 130 год.от създаването на Читалище“ Съгласие -1890“ 

Талантливите деца са приоритет на Инър Уийл Клуб Каварна чрез учредения  преди 4 год 

Фонд за подкрепа на талантливите деца на Каварна.Наред с наградите и грамотите 

темата на конкурса въодушеви  приятелката Д-р Роси Стоянова,която  подари прекрасни 

стихове  послание на децата. „Диря ли?  

Да! Диря- като следа и диря-като търся. 

Дирята е „видима“, когато е докоснала душа, дори и само една. 

Да дирим и да оставяме  диря –това е мисията човешка.  
Как, какво и колко-всеки сам избира. Нали? „ 

                 

                   

 Приятелките  поздравиха участващите деца и им пожелаха  да дерзаят ,да се развиват и 

да оставят Диря !А те ще са до тях ,за да ги Водят ,за да се променят към по Добро. 

 



Клубен Проект „Да растем в здрава среда“ на ИНЪР УИЙЛ КЛУБ БАЛЧИК  е насочен  към 

грижа  за децата в най крехката възраст.Приятелките взеха решение и отделиха средства  

за закупуване  на Преносими бактерицидни лампи за UVдезинфекция на въздуха  и 

предметите  на детските градини  във всички села на Община Балчик.С тях се намалява 

вероятността от зараза  с грип и се спомага  за стерилизацията на помещенията. Целта е 

бактерицидната лампа  да стрерилизира  ефективно въздуха и предметите  около нея в 

помещението и да се премахнат 99.99% от замърсителите –вируси и бактерии в 

закритите пространства,където децата са по цял ден .Поради строгите епидимиологични 

мерки само Президент и Вицепрезидент   посетиха на место детските градини ,за да 

занесат така полезните бактерицидни лампи и да предоставят указание как да се 

използват.Във всички детски градини благородният жест на Приятелките от Балчик е 

посрещнат с благодарност.А те остават с надеждата ,че  с това дарение  ще са във 

помощ,за да предотвратят по нататъшна заболеваемост на децата в тази крехка възраст и 

опасността по скоро да отмине. 

 

 

 
 

 

 

 

       

       
 



През Октомври –потопени в динамичното и сложно ежедневие  и всички важни и 

благородни събития  Инър Уийл Обществото  имахме и поводи за Гордост  и красиви 

емоции.   

 На 14.10.2020   в град Варна се състояха годишните награди „Жена предприемач и мениджър“ 

за 2020 година на Асоциация “ Да съхраним жената“. Приятелката от ИУ Варна Еуропея  Мила 

Маврова бе отличена  в категорията „Жена мениджър“ в сферата на изкуството и културата. 

Дамите от клуба  присъстваха на награждаването, за да изкажат своята подкрепа  към Мила и 

да бъдат съпричастни и горди от това 

, че е част от ИУ организацията. 

Едно красиво споделено събитие на ИУК ДОБРИЧ . Дамите заедно споделиха емоцията и 

подкрепиха уникалната Приятелка Д-р Галя Бодичева –Творителката на десетата и‘ 

самостоятелна изложба  „Моето вино е жена“ Едно пътешествие  дълбоко в душата на 

Жената,през светлината на женските образи,цветовете,времето,усещането,чувствата 

пресъздадени от твореца. И всичко сътворено с Любов! Заредени с доброта ,красота  и 

хармония.  

                                                                                   ИНЕР 

УИЙЛ КЛУБ ДОБРИЧ  случихa и първото онлайн събитие, в което се включиха приятелки 

от цялата страна. Te споделиха колко ценно е споделянето на това пространство, 

срещайки се. Ценно е  усещането за общност! Стартираха поредица от срещи, с 

въвеждащата тема за „Пътя“. Пътят, който ни свързва, Пътят, който ни изгражда, 

Пътят  ни провокира, Пътят ни има своите задачи  и истини, и уроци който да преживеем 

сами със себе си.„Пътят Камино - Път, който ти изправя кривините“ – беше темата на 

срещата с един пътешественик и прекрасен човек –Владина Цекова.Толкова 

вдъхновяваща,увличаща и интересна!За нея Пътят Камино е Търсачество и Свобода!          

    



 На 26.10.2020 ИНЪР УИЙЛ КЛУБ СВИЩОВ отбеляза Седем години от тържественото си 

Чартиране и продължава с въодушевление да пише своята история ! 

 

 

Ето тяхното обръщение в интернет пространството  с цел да популяризират   Бранда на 

ИУ и да привлекат вниманието на обществеността. 

„На днешната дата преди седем години тържествено се проведе Чартирането на Инър 

Уийл клуб Свищов! Тринадесет Дами на различни позиции в обществото прегърнахме 

идеите на ИУ за приятелство, подкрепа и служба на обществото и станахме част от 

голямото семейство на ИИУ. Благодарим на приятелките от ИУ Плевен /нашите 

кръстници/, затова, че първи запалиха искрата! Благодарим на всички вас, които бяхте 

съпричастни на нашето тържество! 

През тези седем години ние ОЗАРЯВАХМЕ ПЪТЯ..ОСТАВЯХМЕ СЛЕДИ ..ДОКОСВАХМЕ 

СЪРЦА...БЯХМЕ УНИКАЛНИ И ОБЕДИНЕНИ, доказвахме ,че ЗАЕДНО МОЖЕМ и 

продължаваме да пишем нашата история като ВОДИМ ПРОМЯНАТА! Ние вървим в крак с 

променящото се време. Време, в което се променят нуждите на хората, променя се 

мисленето, хуманитарните проблеми...начина на живот! Затова сега даваме заявка, че 

продължаваме с добрите си идеи и каузи и ще бъдем още по инициативни и вдъхновени в 

Добротворството, за да ВОДИМ ПРОМЯНАТА! Пожелаваме си с още по голямо 

БЛАГОРОДСТВО и ПРЕДАНОСТ да направим с нашите бъдещи дела Света по ДОБЪР и 

КРАСИВ! ДА БЪДЕМ ПРОМЯНАТА! „   

                          

                                  



Повод за гордост на Приятелките от ИНЪР УИЙЛ СТАРА ЗАГОРА е когато привличат  

достойни и можещи хора,такива които излъчват  и даряват любов с разбирането ,че всеки 

проблем ,всяка кауза носи в себе си потенциала на своето позитивно и разумно 

решение.Ефективният клуб се развива когато  дава и получава,изпълнява  целите си 

,приема предизвикателства,осъществява каузи,гради доверие непрестанно ,провокира 

добри дела и кани добри и качествени хора.Дамите от ИУК Стара Загора направиха 

Почетен член на клуба си Мария Жекова,която е и почетен член на града,добротворец и 

потомък на книжовен ,родолюбив и буден род.Тя получи  грамота за почетно членство от 

президента  на клуба Росица Йовчева. 

Приятелките от ИУК Стара Загора   свързват името на Мария Жекова с родолюбие и с 

възрожденска българщина .И благодарят  за нейната виталност и силен дух,за умението да 

прави делника пълнокръвен и съзидателен. 

 

               
Общността на ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ДОБРИЧ вече има още един нов член –прекрасната Д-р 

Кристина Желязкова.Приятелките от ИУК Добрич са особенно щастливи  от това. Ето 

какво споделиха :“В турболенцията и красотата на новото Време, Ние осъзнаваме, колко 

важно е приятелството, подкрепата и енергията на групата. Защото в Инър Уийл 

приятелството е основоположник в отношенията, защото всички сега се нуждаем от 

добри думи, опора... За да сътворяваме заедно Добри дела и БлагоТворителства! 

Доктор Кристина Желязкова е от онези млади хора избрали със сърце и душа да работи в 

родния си град Добрич, да има благородната мисия на Детски лекар в местната болница и 

да раздава Добрина от доброто си сърце! 

Добре дошла, в семейството на Инър Уийл Клуб Добрич, мила Приятелко!Заедно да 

Водим Промяната 

                               !  ”  

Желаем на Приятелките  да имат една прекрасна атмосфера на сплотеност, 

креативност,приятелство,за да творят добрини Заедно! 

 



НОЕМВРИ бе наситен с толкова благородни Каузи и Дарения  и преливаше от 

съпричастност и креативност ! 

 

Първи бяха ИУК ЕТРОПОЛЕ заедно със новосформирания АНГЕЛСКИ КЛУБ 

ЕТРОПОЛЕ.  Шестнадесетте деца от клуба на възраст от 12 до 18 години  са пълни 

с идеи и с радост! Те осъществиха първата си благотворителна кампания „Да 

помогнем на Ирена“ , като организираха   разпродажба на книги и занимания за 

деца  в Деня на Будителите. Толкова успешни в организацията  на книжния базар 

и  при спазване на противоепидемични мерки те създадоха  чудесно настроение. 

Организираха томбола с награди, твориха  заедно  с участниците пясъчни  рисунки, 

оцветяваха гипсови фигурки, гримираха  с хелуински маски. Цялата организация 

беше насочена  с благородна цел, за да помогнат  на една майка  да прегръща отново 

децата си!  Тяхната първа  благотворителна кампания  приключи успешно и 

събраха  в рамките на два дни  сумата от 1366 лв., която дариха  на една от многото 

борци  с коварната болест. Адмирации за прекрасните деца от Ангелски клуб 

Етрополе!Нека продължават  с добрите дела и да топлят сърцата  на хората в 

нужда!Нека са щастливи и удовлетворени от делата си!     

 

 

Големите сърца на приятелките от ИУК ЕТРОПОЛЕ се изпълниха  с благодарност и 

удовлетвореност след като успяха да съберат  средствата   в помощ на една млада жена и 

майка, за да проведе лечението си в чужбина. Сумата от 20128.77 лв. бе събрана в рамките 

на един месец благодарение  на всички инициативи от страна на Приятелките от Инър 

Уийл Клуб Етрополе  и предадена точно навреме, за да се осъществи важен етап от 

лечението. Дамите от ИУ изказаха  най искренната си благодарност към 

всички   участници в благородната инициатива - приятели, децата от Ангелски клуб, 

съграждани от различни общности. С голямата си активност и креативност Приятелките 

успяха чрез различни мероприятия, търгове и базари да постигнат целта си! 

Обединявайки  обществото в будния си град  ТЕ  доказаха за пореден път  силата на 

Доброто и Заедността!Възхищаваме ви се Приятелки! Вие сте пример за Добротворство и 

Съпричастност! Вашата неизчерпаема Енергия  е пример и посока особенно в  тежко 

време като днешно! 

 



ИНЪР УИЙЛ КЛУБ КАВАРНА  завърши Първи етап от Проекта „Безплатни очни 

прегледи за деца в предучилищна възраст“ Дамите от ИУК Каварна  създават добро и 

даряват от сърце! Добрите дела за тях са магия, вдъхновяват ги, носят им много 

позитиви, зареждат ги с много енергия и идеи и им помагат  да правят смели крачки 

напред. И  вдъхновени от думите на Доц. Д-р Александър Оскар-офталмолог в 

Александровска болница, лекар на 2020 година -„ Да не остане  дете  в предучилищна 

възраст, което не е прегледано от очен лекар“, дамите от ИУК Каварна приключиха 

първия етап от Проекта „Безплатни очни прегледи  за деца в предучилищна възраст“.  В 

рамките на десет дни в три детски градини в подготвителните групи на ДГ “ Радост“,  ДГ 

“Здравец“ и ДГ “Детелина“  73 бъдещи първокласници преминаха безплатен очен преглед 

при Д-р Панайотова-офталмолог и д-р Росица Стоянова –педиатър и Вице президент на 

клуба. При перфектна организация съобразена с противоепидемичните мерки под 

ръководството на Президент Калинка Банкова и участието на дамите от 

клуба  прегледите минаха леко и бяха приети с интерес и ентусиазъм от дечицата. 

Резултатите бяха повече от добри!     От 73 прегледани деца  само при четири бяха 

открити нарушения. Три от тях  са с корекция, която за момента е добра- носят очила 

.Само при едно  дете  се наблюдава проблем, на което ще бъде  направен  обстоен 

преглед  със специална апаратура  от офталмолога Д-р Керанов. 

Добрите дела на приятелките от ИУК Каварна не свършват до тук.Те направиха дарение 

на всяка една от трите Детски градини – Бактерицидни лампи!Толкова полезно и 

актуално в този период на вируси. Дамите  оправдаха мотото си че „Доброто е господар на 

човешките сърца“                               

                                                                                                                                  
Поздравления Приятелки за добрите ви дела и големи сърца! 

 



ДВАДЕСЕТ и ПЪРВИ НОЕМВРИ– денят, в който си пожелаваме да има хармония, 
разбирателство, любов и доверие във всеки дом и изразяваме уважението към 
близките си. ДЕНЯТ на ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО! 
Той ни напомня за духовните ни задължения, за християнските добродетели, за 
чистотата на нравите и милосърдието. 

По повод Въведение Богородично ИНЪР УИЙЛ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА направи 
дарение към възрастните хора в Дом „Света Богородица“ –Старозагорски 
Минерални бани.   

 

             

 

                   

 

Натрупали мъдрост, научили се да ценят красивото в живота, даровете му, обичта му, от 

висотата на годините днес много от хората са далече от родния дом и семейство. 

Възрастни хора, съхранявали и предавали живеца на семейните традиции, пазили 

топлината в домовете,  където са се завръщали техните  деца и внуци. В този празничен 

ден Приятелките  им доказаха,че не са забравени  и са част от  голямото семейство на 

онези, които желаят техният пристан да е по-сигурен и надежден. 

Направиха дарение  с грижа за духовната храна на домуващите. Избраха картини за 

повече уют и хубава атмосфера, на книги за четене за по-добре прекарано време с 

любими автори и герои,знаейки, че някои от обитаващите дома имат жизнена 

потребност от литература и от контакт с изкуството.  Дариха целогодишна такса за 

телевизионна услуга,  а предвид здравната обстановка сега  - закупиха и дезинфектанти 

за лична хигиена. 

 Мил поздрав от децата на  Интеракт Раднево са  ръчно изработените красиви картички. 

 И неизменно - сладки изкушения към тези хора, различни по съдба, но еднакво 

заслужаващи внимание. 

Пожеланието им към всички от Дом „Света Богородица“ - Старозагорски Минерални бани, 

е да имат добри чувства помежду си, дух, оптимизъм, дълъг и спокоен живот! 

Да, денят на християнското семейство е прекрасен  повод да се замислим отново за 

истински важните неща в живота и да се отворим за добротата. 



В деня на Християнското семейство ИНЪР УИЙЛ КЛУБ СВИЩОВ дадоха своя принос  за 

набиране  на средства по дарителската кампания за Covid oтделението в МБАЛ 

Свищов.Дамите е от Инър Уийл Клуб Свищов  проявиха съпричастност към 

създадената  сериозна обстановка в болницата в града. Откликнаха на призива на 

ръководството за подпомагане на Covid отделението в разрастващата се пандемия. Те 

преведоха по банковата сметка на болницата парична сума, с която да бъдат закупени 

лекарствени средства. Приятелките  изразиха надежда, че само с съпричастност 

,обединеност и заедност ще можем да излезем от това изпитание здрави и силни.  

 

                                                
 

 

 

Християнските добродетели –милосърдие ,съпричастност, доброта,разбирателство и 

доверие са движещите сили  за добрите дела и инициативи ,така нужни в създалата се 

трудна обстановка  в страната. 

ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ПЛОВДИВ откликна на зов за помощ от Начално училище  

интернат“Отец Паисий“ с. Връбница обл. Плевен . В училището учат 35 деца от различни 

етноси, преобладават деца от социално слаби семейства, които се нуждаят от топли 

дрехи, обувки и хранителни продукти. 

Така в навечерието на Празника на Християнското семейство, дамите от  Инър Уийл клуб 

Пловдив, решиха да подкрепят децата в този труден за тях  момент, като преведоха по 

банкова сметка на училището парична сума, с която да бъдат закупени трайни 

хранителни продукти. 

Приятелките от ИУК Пловдив знаят,че условията са трудни, но добро винаги може да 

се направи - когато сърцата са топли, вярата в доброто силна и самите ние сме единни и 

вдъхновени да работим в полза на обществото. 

 



ДОБРОТО дава искрица надежда ,внася любов и вяра.Доброто прави света по добър,по чист и 

ни прави по човечни !Във времето  на трудности  всички имаме нужда да повярваме в 
доброто!Доброто носи Добро!Това го доказва цялата енергия и позитивизъм с която  сърцатите 

Дами  от Клубовете стават съпричастни  и подават ръка там където има нужда от помощ.                     

ДАРЕНИЯТА  са насочени  там където има най спешна  нужда 
.  
 В навечерието на своя 18-ти роден ден ИНЪР УИЙЛ КЛУБ КАЗАНЛЪК  осъществи нов 

благотворителна инициатива в помощ на Ковид отделенията на МБАЛ“Христо Стамболски“ 

Дамите от клуба  осигуриха за дейността по лечението на Коронавирусната инфекция  10 броя 

пулсоксиметри,постелъчно бельо за детско Ковид отделение  и кислородни маски тип“балон“. 

Дарението, второ по ред за новото болнично отделение, е на стойност 1 000 лв. клубни 

средства. Освен тях, активните дами събраха и сумата от 430 лв., с които да се купят лични 

предпазни средства за персонала.   

Първата си финансова подкрепа Инър Уийл клуб Казанлък оказа за болницата още в началото 

на дарителската кампания в Казанлък,  преди откриването на   първото Ковид отделение. През 

м. май със средства на клуба, болничното ръководство закупи две нови реанимационни легла за 

нуждите на специализираното интензивно отделение за лечение на Ковид-болните. Стойността 

на дарението тогава бе 1700 лв . 

Знак за съпричастността на Инър Уийл клуб Казанлък към каузата за лечението на опасната 

инфекция, е и личната подкрепа на  бизнес дамата Маргарита Говедарова, която работи като 

доброволец – санитар в Ковид отделението в продължение на 8 дни. Нейната инициатива 

предизвика благодарности и възхищение не само от приятелките и приятелите от голямото 

семейство на Ротари, но и от страна на казанлъчани, за които тя се превърна в модел за 

подражание в условията на претовареност и недостиг на персонал в българското 

здравеопазване, на което се разчита за възможно най-успешното преминаване през Ковид 

кризата  у нас. 

 

                         

                                      

                                                       



                                                                                                                                                                                                     

ИНЪР УИЙЛ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА с Дарение за Родилна зала  към АГ клиника на МБАЛ 

„Ст.Киркович.Приятелките  тази година ще честват своята 20 годишнина  от създаването 

на клуба и това е повод  всяко тяхно дарение да е посветено на юбилеят им. .Двадесет 

години с безброй свършени добри дела.А нужда от помощ има навсякъде. Но  във 

фокуса   през тези месеци са здравните заведения и отделения! Клубът беше информиран 

за извършено проучване на нуждите на Клиника по неонатология и АГ клиника на 

УМБАЛ Стара Загора, тъй като в условията на криза и пандемия е особено важно да 

откликнем на спешните нужди при запазването на живота и здравето на новородените 

деца. Списъкът с необходими апарати и консумативи беше изпратен предварително на 

всички приятелки и обсъден на регулярна zoom среща. .На 10.12.2020г. Секретаря на 

Клуба Лора Янкова и Паст Президент Спаска Арабаджиева  доставиха на Родилна 

зала  към АГ клиника в болницата така нужния втори Фетален Монитор, за да не се 

използва един и същи за заразените с Ковид и здравите родилки и бебенца.Дариха също 

и еднократни защитни облекла за лекари и акушерки. Стойността на Дарението е 1600 

лв. 

                                               

Дамите от ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ДОБРИЧ с поредното дарение за хора в неравностойно 

положение .В седмицата преди Коледа ИУК Добрич продължава  с добрите 

дела  водени  от клубното утвърждение „Заедно да Водим Промяната за една по 

добра  среда на живот“. Сърцатите дами от организацията са закупили две бактерицидни 

лампи за Дневния център за хора с увреждания в града, подпомогнали са закупуването на 

инсталация за пречистване на вода и са осигурили пречистваща лампа и за Комплекса за 

социални услуги, а Дома за стари хора е получил абонамент за периодичен 

печат. Проектът на клуба тази година е вдъхновен от президента на ИИУ Бина Виас и 

новите условия, които поставя времето. Неговото име е „Здравето като личен избор и 

отговорност“, като в рамките му поредица от лекции, спортни активности, срещи , за 

повишаване на здравната култура и цялостно отношение към себе си и тялото. 

Приятелките от ИУК Добрич станаха  част и от 

инициативата “Чрез спорт към здраве“- прекрасна идея, прекрасна активност 

развитие  чрез четене, съчетаваща  здраве за тялото. 

                                



                            НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОЕКТИ НА ДИСТРИКТ248 

На 01.11.2020 Стартира НОВ ДИСТРИКТЕН ПРОЕКТ- КОНКУРС ЗА ДЕТСКА 

РИСУНКА.„ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ ДОБРО“Този проект има за ЦЕЛ да даде 
възможност на децата от 4 до 18 години  чрез творчеството си да изразят   виждането си 
за човешките ценности и добродетели и как могат да ги претворят в света. Да заявят 
своето отношение  към наследените  традиции с поглед в настоящето и бъдещето. Да 
провокира децата да интерпретират  наследените и научени добри практики  и добри 
дела от уроците в училище  и от своите родители.   И още какво  ще предадат самите 
те  на своите деца – знанието за магията  и силата на добрите дела  вложени в легендите 
и приказките, в нашите празници, както и в способността  да променяме  света си  с 
добротата и желанието да помогнем . Както и всичко онова, което  може да сътвори и да 
обогати непредубедената детска фантазия . 

             РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ  НА КОНКУРСА: 

- УЧАСТНИЦИ – деца във  възрастови групи :   от 4 - 7 год, 8 -11 год.,12 -14 год. и от 15-18 г. 

- Всяка изпратена рисунка  следва да бъде придружена  от описание на изобразеното и 

неговата връзка с избраната за интерпретиране тема“ ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ ДОБРО“, 

трите имена и възраст на учасника, телефон за връзка, училище, адрес. 

- Размер на творбите  35/50 см 

- Техника по избор .Раздел живопис и раздел графика. 

- Участниците в конкурса  предоставят на Инър Уийл България  правото да излагат 

творбите им на специална пътуваща виртуална изложба из страната  и чужбина . 

- Рисунките се изпращат виртуално  на посочен e-

mail  адрес: zakonkursaIW2020@gmail.com  с посочена тема на имейла /За конкурса “Води 

Промяната-твори добро“/ 

- Конкурсът стартира от 01.11.2020  .Краен срок за изпращане на рисунки до 30.04.2021г.  

- След приключване на крайния срок за изпращане експертно независимо  ЖУРИ  от 3 -5 

члена обявява победителите  на 01 юни 2021 год., публично и индивидуално, на всички 

имейли, от които са изпратени  рисунки. 

- Номинираните участници  ще бъдат помолени да изпратят оригиналите на рисунките 

на допълнително посочен адрес.- НАГРАДИ - Във всяко направление и  възрастова група 

ще бъдат раздадени по една ПЪРВА, ВТОРА и ТРЕТА награда /диплом и предметна 

награда/ и по две поощрения .- Ще бъдат осигурениГрамоти  и  Поощрителни  награди  за 

участие във всички възрастови групи. - КЛУБОВЕТЕ  от ДИСТРИКТА  разпространяват по 

подходящ начин условията  за участие в конкурса на регионално ниво- КОРДИНАТОР на 

Проекта Велина  Христова ИУК Добрич: 0895924529, velinah@yahoo.com  

mailto:zakonkursaIW2020@gmail.com
mailto:velinah@yahoo.com


ПРОЕКТЪТ „ЧЕТИ-ДАРИ „ е най мащабния НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ! 

Инер Уийл Клуб Шумен  направи възможно това  да се случи ,създавайки  сайта   

www.chetidari.bg. 
 

 

До момента  са завършени 15 кампании и работещи още две активни. 

ИНЪР УИЙЛ ШУМЕН  е с поредната  реализирана кауза .“Дари любов и помогни  на 

новородените недоносени деца‘ Четящите деца направиха  възможно в навечерието на 

Коледните празници Неонатологично отделение в МБАЛ гр. Шумен да получи преносима 

инфузионна помпа/перфузор/ на стойност 1180 лева. Дарението е изпълнена кауза „ Дари 

любов и помогни на новородените недоносени деца” по националния проект „Дарявай, докато 

четеш“Предимствата при инфузионната помпа е възможността да работи на батерии, което я 

прави удобна за работа при транспорт на тежко болни дечица. Инфузионните помпи се 

използват ежедневно.  С тях се вливат глюкозни и електролитни разтвори,  дозират се прецизно 

прилаганите медикаменти. Благодарение на четящите деца и финансирането от Приятелките от 

ИУК Шумен ,лекарите в отделението  ще могат  да се грижат  за тези малки дечица да оцелеят 

и пораснат! 

Децата, дарили кредити за каузата са от следните населени места в България: Бургас, 

Ботевград, Шумен, Варна, Златица, Стара Загора,Пирдоп,Челопеч и София. 

 

 

                                       

 

http://www.chetidari.bg/


ИНЪР УИЙЛ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА от миналата година работи по Националния 

Проект „Чети-дари“ /www.chetidari.bg/. В четири училища в града Дамите отправиха 

предизвикателства пред учениците, като определиха каузи към този  проект. След 

изпълване на тези каузи от четящите деца, ги  финансираха и изпълниха. 

Въпреки обърканата ситуация около начина на обучение, будните, четящи и 

трудолюбиви деца само за пет месеца успяха с набраните кредити да изпълнят две от 

поставените каузи. Учениците бяха мотивирани и подкрепяни от преподавателите си да 

спечелят необходимите им пособия за училищния процес. 

ПРОЧЕТИ КНИГА-ОПОЗНАЙ СВЕТА – това беше предизвикателството към 

„четящите деца“. Учениците от СУ Железник имаха нужда от проектор за тяхната 

актова зала – в учебния процес непрекъснато навлизат нови технологии, които 

подобряват усвояването на знанията. ИУК Стара Загора се ангажира да закупи такъв на 

стойност 1200 лв – толкова бяха и кредитите, които те трябваше да дарят! Благодарение 

на четящите дарители само за два месеца от началото на учебната година, каузата беше 

изпълнена! 

Актовата зала на СУ „ Железник“ вече има мултимедиен проектор, чрез който ще се 

улесни и модернизира преподаването на уроците. Проектор, спечелен с труд, но по 

онзи „стар и вълшебен“ начин на прелистване на страници и мирис на печатно мастило. 

  

КНИГА ПРОЧЕТИ И НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА ПОМОГНИ – това бе  

предизвикателството към учениците от  Пето ОУ „Митьо Станев“ Стара Загора. 

Училището предлага много книги от библиотеката си на членовете на кръжока по 

четене, както и на всички  свои ученици. Богата библиотека, но все пак имаща  нужда 

от  обновяване и попълване с нови томове от всички жанрове. Приятелките  от ИУК 

СТАРА ЗАГОРА се ангажираха  да дарят книги на стойност 1200 лв. И тази кауза бе 

изпълнена в началото на ноември!  

   

Четящия човек е красив и одухотворен, а още по-одухотворен и удовлетворен е 

даряващия човек! Дамите  като дарители, са  радостни, че  с техните решения 

възпитават децата не само да четат, а и да израстват като достойни, знаещи и можещи 

състрадателни хора. Като  млади хора, които трудейки се, могат да правят 

свободенизбор.А в лицето на Приятелките от ИУК Стара Загора децата виждат,че 

даденото обещание се изпълнява веднага ,след като са изпълнени условията. 



По Националният Проект „РОДОЛЮБИЕ“-ПО НЕ/ПОЗНАТИТЕ ПЪТЕКИ НА 

БЪЛГАРИЯ  продължават да работят Приятелките от ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ПЛЕВЕН. 

 

Приятелките от ИУК Плевен продължават  да откриват и преоткриват  красиви места от 

прекрасната ни природа. Те продължават да работят по Проект  „Родолюбие –По не/познатите 

пътеки на България. В края на октомври те посетиха едно красиво  място – лесопарк „Гергана“. 

Паркът се намира  недалеч от Кнежа /само на 3 км/ и е любимо място на  на местните жители и 

гости. Лесопаркът е с площ 546 декара и на запад граничи с  река Гостиля. Самата местност  се 

нарича Кукутановец, на чието име  е кръстен  традиционния фолклорен фестивал. Това 

живописно място съществува от 1980 година, първоначално като лесопарк, а по късно  през 

2008 г. получава  лиценз за зоопарк. Сред красотата на вековните дървета и редки растения се 

намират 28  масивни сгради и клетки, които приютяват  240 животни  от различни части на 

света. Щрауси, маймуни, лъв, лисици, елени и красиво Пони са само част от екзотичните 

екземпляри. Едно чудесно и интересно място  за разходки и отдих. 

 

 

 
  

 
 

 



ДЕКЕМВРИ носи специална магия и Коледният дух е навсякъде! ИНЪР УИЙЛ 

ОБЩЕСТВОТО съвсем  навременно  реагира и създаде  съпричастност със 

благотворителните си дарения и жестове!Една вълна от дарения,изненади и топло 

отношение  към хора в неравностойно положение и деца със специални грижи  

.Дамите от ИНЪР УИЙЛ КЛУБ БУРГАС  създадоха много усмивки и добро 

настроение  сред децата  в Дом от семеен тип в Меден рудник и Дом за деца с 

увреждания Ветрен. Те поднесоха  много подаръци, лакомства и плодове на 

малчуганите и стоплиха малките им сърца с внимание и грижа. 

  

 

 

 Младите Дами от ИУК СОФИЯ организираха  първият Благотворителен on-line 

концерт  в подкрепа на Фондация „Надежда за малките“. Вълшебството  на 

празничните дни започна   с прекрасното участие на талантливи  малки участници, 

които в продължение на три часа пяха в подкрепа на най – малките в риск “Деца 

помагат на деца „.  Събраните средства на стойност 3800 лв  ще  се използват за 

нуждите на бебетата. Добрите  феи от ИУКлуб София изказаха удовлетвореност от 

успешното провеждане и отправиха  благодарност към всички подкрепили кампанията.  

                                        

 

 
  



 

В духа на Коледа и желанието да помагат и да носят радост ИНЪР УИЙЛ КЛУБ 

СТАРА ЗАГОРА направиха редица Дарения  за младото поколение .Децата са 

принудени да се справят с основната си задача – учението в неочаквана среда, у дома. 

За да могат и техните учители да бъдат достатъчно адекватни на условията и да се 

справят с тяхната задача за преподаване по нетрадиционен начин, Приятелките  

откликнаха  на нуждата им и осигуриха абонамент за образователния сайт ”Уча се”, 

като дарихме средства в размер на 1250 лв. на учителите от СОУ „Максим Горки” и 600 

лв на учителите от СУ „Васил Левски”. 

    

За Дамите от клуб Стара Загора добротата и всеотдайността е не само мисия, но и 

вътрешното им усещане за смисъла на живота. А каква по светла мисия от това да 

стоплиш нечие сърце….сърцето на дете, сърцето на нуждаещия се от грижа. 

В тези предизвикателни времена, когато е още по-ценно топлото приятелство, 

добротворството, ТЕ дариха с внимание деца, лишени от родителски грижи. След като 

закупиха за едно от децата в защитено жилище лаптоп, не оставиха без подаръци и 

лакомства останалите деца, които живеят с него. Опитаха да удовлетворят коледните 

им желания и да ги зарадват с желани неща и лакомства.  

 

Президентът  Роси Йовчева подготви подаръците и за последните деца, останали в  дом 

за деца „Теофано Попова” – да бъде празникът и за тях изпълнен с топлина и надежда, 

сбъднати мечти и радостни мигове. Да растат с чувството на пълноценни членове на 

обществото и да усещат, че са обградени с обич, която всеки заслужава.               

Приятелките не оставиха без внимание и зарадваха за празника с желаната почерпка и 

хората с увреждания от Дом на инвалида в Стара Загора. В навечерието на Рождество 

Христово и Новата година отправяха своите най–искрени молитви и пожелания за здраве 

,късмет и благополучие  за всички тях . 

 

  
 

 

 

 

 



Коледните случвания и малките вълшебства на ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ДОБРИЧ.В тази 

различна времева среда – Те  отвориха  сърца за ДоброТворенето... 

Клубът организира кампания „ Да споделим семейната трапеза“, като в два 

последователни дни  - носиха вкусна домашна храна на Лекарите, медицинските сестри и 

обслужващият персонал от „Ковид сектора“ и „Спешна помощ“ на МБАЛ Добрич. 

Приготвени бяха и индивидуални пакети за всеки с ръчно направени играчки, картички 

и лични послания към всеки. Художниците в Клуба  - д-р Галя Бодичева и Велина 

Господинова – дариха по една картина за всяко от отделенията. С топла благодарност и 

подкрепа към хората с големи сърца, грижещи се здравето, бе посланието на 

инициативата! И защото понякога една дума, един жест, една малка стъпка носят толкова 

енергия и помощ!Приятелките създадоха една атмосфера на силни емоции,благодарност 

и подкрепа в моменти ,в които искаме да сме заедно ,а сме разделени . Заедността  е 

тази,която води и дава възможност  да се  твори Добро,подкрепа и да се вдъхва кураж. 

 

                                                                                                    

     
 

         
               

 

  
 
 



В навечерието на Рождественските и Новогодишни празници ИНЪР УИЙЛ КЛУБ СТАРА 

ЗАГОРА БЕРОЕ дари на Дневния център за деца с увреждания гр. Стара Загора специална 

проходилка „АКТИВОЛ“ (3) на стойност 1376 лв., която ще бъде изключително полезна за 

подобряване на мобилността на децата. Актът за дарение бе връчен от президента на 

клуба за мандат 2020-2021 г, нотариус Антония Коева на директора на ДЦДУ г-жа Гергана 

Тодорова, която изказа благодарност от името на децата и на целия персонал на центъра. 

Дамите от клуба зарадваха децата и с прекрасна торта, а паст президентът Минка 

Добрева подари на центъра своя авторска картина.  

                    
ИНЪР УИЙЛ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА -БЕРОЕ отпразнува своя трети рожден ден онлайн. 

Тържеството уважиха г-жа Марияна Петракиева - Чеърмен на Инър Уийл Дистрикт 248, 

България, г-жа Живка Стоянова - Пастчеърмен на Дистрикта и много гости от други 

организации. 

                                            
 
 Тържеството бе открито от Президента на клуба, нотариус Антония Коева, която 

поздрави всички и отправи апел виртуалната среща да се превърне в истински празник 

на градивното и съзидателно приятелство, което когато е искрено и неподправено, се 

превръща в могъща сила, водеща промяната към добро, не само в Инър Уийл, но и в 

живота въобще. 

Специални поздрави към клуба рожденик поднесоха големия български бас Ивайло 

Джуров и старозагорският поет Иван Ушев с авторското си стихотворение, посветено на 

приятелството. На пианото му акомпанираше неговата съпруга, музикалният педагог                  

Валентина Ушева.                                       

                     
  

Един рожден ден  проведен по необичаен начин, вълнуващ,но различен ! 



 

Още Предколедни вълшебства сътвориха Приятелките от ИУК ДОБРИЧ. 

Лакомства, торта и много топлина занесоха  на прекрасните деца в Център за 

настаняване от семеен тип за деца без увреждания – I, II.  Когато видиш усмивките и най-

чистото „ Обичам те“ изречено от детските уста - и това е щастие, и подкрепа, и силна 

емоция.  Имаше песни, пуснати желания от детските душички към Дядо Коледа, и много, 

много чистота! 

И не защото е Коледа, а защото времето ни дава послания да бъдем добри, да бъдем 

заедно и да дадем подкрепа там където има нужда. Чистата детска емоция е не просто 

оценка, а знак, да следваме времето, промените и новите необходимости! И да живеем по 

детски простичко, често със смях и в усмивки, без суета и в радост и лекота! 

„Заедно да водим промяната“ е темата на клуба тази година, и така заедно в каузите за 

добро, общност и споделеност. 

                                       

   
Приятелките от ИУК ДОБРИЧ  не спират с креативността си. ,с добрите си мисли и 

добрите си дела.Предновогодишно споделиха  техните Календари с Кауза. 

Идеята за тяхното сътворяване се ражда,в търсене на  варианти за събиране на средства 

за сбъдване на каузите на Клуба.Вдъхновени от изложбите на талантливите приятелки 

доктор Гала Бодичева и Велина Господинова... И така 12 страници, 12 картини с енергия, 

заряд и виталитет.-наречени“Календари с Кауза“.Средствата от тях  ще бъдат за случване  

и подкрепа на темата тази година „Здравето като личен избор  и отговорност!“и всички 

свързани с нея активности.  

                                             



ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ДИМИТРОВГРАД  с мил жест  към медиците  от Covid  отделението в 

МБАЛ . 

На 21 декември 2020 г.  представители на Инър Уийл клуб Димитровград поднесоха своя 

скромен коледен подарък на медиците от COVID отделението в МБАЛ „Св.Екатерина“. 

Дамите подариха микровълнова фурна от каквато се нуждаеше кухненският бокс на 

отделението. Те зарадваха медиците от първа линия с домашно приготвени сладки, 

баклава и кафе. Дарението бе прието от д-р Тодор  Атанасов, който е един от младите 

лекари в отделението. С това те засвидетелстваха съпричастност към труда и усилията на 

ежедневно борещите се срещу пандемията. 

Дамите от Инър Уийл клуб в Димитровград отправиха своите пожелания към лекарите и 

здравните работници за светли, спокойни и уютни празници! 

               
 

 

 

В навечерието на светлите християнски празници, Дамите от ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ЛОВЕЧ 

подпомогнаха МБАЛ Ловеч и ЦСМП Ловеч с най-необходимото - пулсоксиметри, 

безконтактни термометри и лични предпазни средства. 

Освен медицинския персонал,  подкрепиха и социалната кухня към Ловчанска 

митрополия, която осигурява топла храна за над 20 бедни и бездомни хора, тъй като с 

настъпването на пандемията дарителите са намалели драстично. 

Коледа е не в получаването, а в даряването и въпреки трудните дни за всички, Дамите от 

ИУ Ловеч  винаги ще са в подкрепа на нуждаещите се.  

 

 



          

  ИНЪР УИЙЛ КЛУБ БАЛЧИК  зарадваха децата от  от Центъра за деца в неравностойно 

положение-гр. Балчик с една празнична вечеря с всичко необходимо за нея и със 

подаръчета за всяко от 12-те деца! Щастие и удовлетвореност е да видят  грейналите им 

в усмивки личица и голямото „Благодаря“ изречено в заснетите клипчета.За съжаление 

поради Ковид19 Дамите не присъстваха  на тържеството им! 

 
 

  

 

 

Години наред  ИНЪР УИЙЛ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА  допринася за утвърждаване на 

дарителските традиции  носейки силата на солидарността и радостта.Приятелките от 

клуба сбъднаха Коледното желание на Йордан Петев ученик от НУМСИ „ Христина 

Морфова“в града. Талантлив деветнадесетгодишен ученик , който живее в Център за 

настаняване от семеен тип. 

Дамите повярваха в него - в таланта му,в силния му артистичен израз и в социалната му 

ангажираност. 

По предложение на почетния  член – Мария Жекова, решиха да подпомогнат Йордан с 

лаптоп, който му е нужен за онлайн обучението. 

                                          



 

 

 
Ангелски клуб към ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ЕТРОПОЛЕ създаде една истинска коледна 

Приказка  в центъра на града.И организира Коледен благотворителен базар с 

каузата“Заедно за Васко.“ Сладки изкушения,солени деликатеси,топли напитки ,  книжки 

и импровизирано фото студио  бяха нещата с които привлякоха публика,за да вземе 

участие в събирането на средства.Събраната сума  е 3071.79 лв и е дарена за каузата 

„Заедно за Васко“ Малките Добротворци изказаха благодарност към всички които се 

включиха и дадоха своя принос за благотворителността.Това е втората благотворителна 

инициатива  на ангелски клуб към ИУК Етрополе проведена перфектно и с чудесен 

резултат . 

 
 

              

                                         
 



На 30.11.2020 год. се проведе ПЪРВИЯТ  ЕВРОПЕЙСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН  

УЕББИНАР “За Нов курс в IIW“ - едно прекрасно образователно изживяване 

инициирано от District 204, Италия. Изключително полезна среща, в която присъстваха 

над 500 дами от Клубовете в Европа и целия свят. Президентът на  ИИУ Д-р Бина Виас 

уважи събитието и говори по всички основни теми  за Промяната. Образователено, 

вълнуващо споделено време с прекрасни лектори   и насоки за модернизация на 

Конституцията и подмладяване на ИИУ. Ключовото послание „Води Промяната“ бе 

основата на срещата. Среща преливаща от интелигентност, елегантност, отговорност и 

приятелство.   

 

 

 
                                                                              

 

                                               
 

Информативно  и провокиращо мисълта събитие! С блестящи лидери и лектори! 

Толкова интересни дискусии и перфектно представяне на лекторите! 



 НА 12 и 13декември 2020 протече виртуално 14-та ЕВРОПЕЙСКА СРЕЩА на ИНЪР 

УИЙЛ  -ГЪРЦИЯ 2020.В срещата участват 50 дами  от 23 европейски страни  с 

Национални представители.Поканени също са и всички организатори на  предишни 

европейски срещи. На виртуалната среща присъства и Национален Представител  на 

Дистрикт 248 България  ЕЛЕНА ЗАХАРИЕВА. Поздравления за участието ! 

По време и на двете  сесии са  представени интересни и полезни презентации, 

ползотворни дискусии и уорк шоп за идеи на тема „Европейските  клубове  да станат 

лаборатории за възраждане  на ИИУ.“ И още: „Има ли демокрация  в ИУ“ „ Пандемията 

Ковид 19“ ,“Пандемията Ковид19 и ваксинационния фонд“ и „Попълване на 

номинационни форми и правилно изпращане  на Предложенията за Конвента“Всички  

присъстващи организатори на предходни Европейски срещи са споделили своя 

опит,идеи и предложения за бъдещето. А всички участници  са дали  своето 

мнение,идеи и очаквания  за бъдещите европейски срещи. Националния представител на 

Дания представя всяко едно предложение и изменение за ИИУ Конвента 2021 след което се 

провежда  дискусия.Четиринадесетата Европейска среща завършва с презентация на НП 

на Италия  на програмата за следващата 15-таЕвропейска среща ,която ще се проведе в 

Римини в периода 9-12 септември 2021г. 
 

               

                                     

 

      



ЖИВКА СТОЯНОВА  е избрана за  IIW БОРД ДИРЕКТОР за 2021/2022 г. 

АДМИРАЦИИ! 

 

Нашият Дистрикт248 България, все по-уверено и със самочувствие се нарежда до 

останалите страни в ИИУ. Това е доказателство,че ние имаме нашата съпричастност, 

активно участие и международна признателност в нашата Световна женска 

организация.Всички ние сме горди с това, че България отново има своя представител в 

Световната организация Инър Уийл. 

 

  

                                                              
 

 

 

 Живка Стоянова е убедена, че толерантността, уважението, разширението, обмяната на 

опит и обучението на всички нива са водещи в следването на трите основни цели на 

нашата организация и гаранция за нейния успех. Вярваме, че с нашата подкрепа тя ще 

се справи с новите отговорности и предизвикателства и ще популяризира още повече  

дейността на Дистрикт 248  България в IIW. 

 На Живка Стоянова IIW Борд Директор за 2021/2022 г.  пожелаваме да бъде здрава и 

все така отдадена на работата и каузите на Световната организация. Да изпълнява с 

лекота задачите , които предстоят пред нея. Да слави България,  и да създава нови 

международни приятелства. Успех и на добър час в бъдещото развитие на ИИУ! 

 

 

 

 

 



ПРИКЛЮЧВАМЕ една Календарна година  с ясното съзнание колко много 

Енергия,Доброта,Съпричастност вложихме в добри дела.С огромно удовлетворение за 

всички изпълнени Проекти и Каузи,за всяко докоснато сърце,за всяка подадена ръка в 

нужда,за всяко озарено с усмивка личице…  

В преходът от Декември  към Януари решаваме  какво искаме да вземем  със нас в 

Новата година  и какво да оставим .Новото начало ни очаква  и имаме  възможност  да 

се отървем  от нещата ,които ни дърпат назад.                                                                        

Интернационал ИнърУийл се приближава към своята 97-ма годишнина .  Вървим към 

10януари –НАЧАЛОТО …когато през 1924 година г-жа Маргарет Голдинг 

председателства клуб формиран от съпругите на Ротарианци. Годишнината от тази 

среща се чества  като Световен ден  на нашата организация. Тогава е избрано и името 

Inner Wheel(Вътрешен кръг ),за да означи  връзката  с Rotary(Колелото на Ротари) с по 

малък кръг ,съдържащ се в него.Към 1967 година  клубове Inner Wheel се създават по 

целия свят и е взето решение за сформиране на International InnerWheel.  

                                                                             

Първият ИУклуб в България е създаден на 7 юни 1997г. в Пловдив с Чартър Президент 

Мая Чаушева.(носител на Наградата Маргарет  Голдинг /2017г.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Първият Български Дистрикт е записан  с номер 248 Той обединява 9 клуба –ИУК 

Пловдив,ИУКВарна,ИУКВидин,ИУК Добрич,ИУК Казанлък,ИУКСтараЗагора, ИУК 

Ямбол,ИУК Шумен ,ИУК Хасково.Дистрикт 248  започва да функционира  през 

2004/2005 IW година с Чеърмен  Марина Корновска от ИУК Варна .(Първата Дама 

носител на Наградата Маргарет Голдинг в България /2002г.                                                                  

Сега Инър Уийл Обществото в България наброява 26 клуба ,в които членуват 

прекрасни,достойни и отговорни Дами .                                                                         

НИЕ ЖЕНИТЕ  сме много силни създания ,интуитивни,развиващи се,можещи, 

разбиращи !Светът в момента  ни се вижда несигурен.Но това,което  искаме да видим  

и да чувстваме  можем да управляваме  с действията си,с изборите си ,с постъпките си! 

Избираме  градивното ,положителната информация  и красивите моменти.Избираме да 

сме съпричастни ,да творим добро,ДА ВОДИМ ПРОМЯНАТА и ДА БЪДЕМ 

ПРОМЯНАТА! 

 

  

              



Краси Флорева 

Редактор Дистрикт248  2020/2021 г. 
 

 

 

                                            


