ОТЧЕТ
за дейността
на Инър Уийл Д248 България
за 2020/2021 година
МАРИЯНА ПЕТРАКИЕВА
ЧЕЪРМЕН Д248 2020/2021
26.06.2021
Гр. Шумен

„ВОДИ ПРОМЯНАТА!“
LEAD THE CHANGE 2020-21
Д-Р БИНА ВИАС

Живка Стоянова
30.06.2018

Фокусът за тази година беше за :
• Увеличаване броя на членовете
• Създаване на нови клубове
• Увеличаване на новите младежки клубове
• Изпълнение на проекти за младежко развитие за
училища и колежи и жени на възраст от 18-25
години, за да подпомогнем изграждането на
лидерски умения и да развием младото поколение.
• Програми за развитие на жените
• Грижа за възрастните
• Международни корпоративни проекти за
осигуряване на питейна вода и санитарни условия.

ИНЪР УИЙЛ Д248 БЪЛГАРИЯ
2020/2021
Клубове

26

Чартирани Клубове

няма

Брой на членовете

406

в т.ч.

Новоприети през годината
Кръгли годишнини
ИУК Видин

20г

ИУК Добрич

20г

ИУК Шумен

20г

ИУК Ямбол

20г

ИУК Стара Загора 20г

ИУК Пирдоп

10г

29

28.06.2020
НОВИЯТ ЕКИП 2020/2021

ПРОДЪЛЖИХМЕ ЗАЕДНО ДА ДВИЖИМ
КОЛЕЛОТО НА ПРИЯТЕЛСТВОТО НАРЕЧЕНО
ИНЪР УИЙЛ!

Изпълнителен комитет на
Дистрикт 248 2020/2021
Дистрикт Чеърмен Марияна Петракиева
Вице-Чеърмен Радостина Георгиева
Паст-Чеърмен Снежанка Тишева
Секретар Снежанка Желязкова
Ковчежник Ивета Билева
Редактор Красимира Флорева
Уебмастер Стефка Петрова
Организатор международни връзки Велина Христова
Организатор връзки между клубовете Красимира Узунова
Организатор разширение Ганка Бургелова

ПРЕЗИДЕНТИ 2020/2021

БАЛЧИК
БОТЕВГРАД
БУРГАС
ВАРНА
ВАРНА ЕУРОПЕА
ВАРНА МАРИНА
ВИДИН
ДИМИТРОВГРАД
ДОБРИЧ
ЕТРОПОЛЕ
КАВАРНА
КАЗАНЛЪК
ЛОВЕЧ
НОВА ЗАГОРА
ПИРДОП
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СВИЩОВ
СОФИЯ
СТАРА ЗАГОРА
СТЗАГОРА БЕРОЕ
ХАРМАНЛИ
ХАСКОВО
ШУМЕН
ЯМБОЛ

Елисавета Мартинова
Ванина Каменова
Людмила Кудева
Елена Шуликова
Евдокия Ненкова
Пролет Цанева
Веселка Асенова
Росица Костова
Силвия Атанасова
Симеонка Дочева
Калинка Костадинова
Антония Славова
Маринела Илиева
Марияна Величкова
Антоанета Кафеджиeва
Проф. Анелия Димитрова
Благовеста Василева
Велислава Гочкова
Д-р Румяна Николаева
Гергина Кьосева
Росица Йовчева
Антония Коева-Иванова
Красимира Христова
Кремена Атанасова
Труфка Димитрова
Карамфила Денчева

2020/2021
Национален представител Елена Захариева
Заместник Национален представител Марияна Йорданова

Какво направихме всички ние заедно през
тази не лека година?
Времето е и много и малко за това, което искахме
да се случи.
Но идеята за доброто, големите сърца, които имат
всички дами членуващи в най- голямата
международна женска НПО
Инър Уийл са
неописуеми с думи.
С две думи:
Променяхме се градивно!

• обновихме и оживихме нашият официален сайт
• направихме новините на ИУ навременни и
достъпни

ВЪЗОБНОВИХМЕ ИДЕЯТА

ЗА ИЗДАВАНЕ НА
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
НА ДИСТРИКТ 248 БЪЛГАРИЯ

Есента 19 септември
2020г. проведохме
традиционното обучение
на
Президенти,

Секретари,
Ковчежници

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
НА ДИСТРИКТ 248

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.

МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА
ДИСТРИКТ 248
На 12 и 13декември 2020 се състоя
виртуално 14-та ЕВРОПЕЙСКА
СРЕЩА на ИНЪР УИЙЛ ГЪРЦИЯ 2020.
В срещата участват 50 дами от 23
европейски страни с Национални
представители.
На виртуалната среща присъства и
Национален Представител на
Дистрикт 248 България
Елена Захариева.

По Коледа Дистрикта оказа финансова подкрепа на
всички клубове за споделяне на техните каузи!

Група младежи подкрепени от ИУ клуб Етрополе
избраха пътя на приятелството и взаимопомощта

ХУМАННОСТ
ДИСТРИКТ 248 България подкрепи акцията на District
191 Хърватска за помощ на пострадалите от
земетресението в ХЪРВАТСКА.
Подкрепа за тази кауза направиха и приятелките от
ИУК Пловдив
В отговор, получихме мило и трогателно писмо от
Чеърмен Дистрикт 191 Xърватска, в което се
благодари за щедростта и добрите думи в подкрепа и
помощ на засегнатите от мощното земетресение.
Когато сърцата са топли, вярата в доброто е силна,
това амбицира Жените с големи сърца да
работят още повече в посока международно
разбирателство и взаимопомощ и ги прави част от
ИИУ, което е истинската същност на
Международната ни Общност.

ТРИ КЛУБА ОТ ДИСТРИКТ 248 БЪЛГАРИЯ
ИУК ШУМЕН, ИУК ЯМБОЛ И ИУК БУРГАС ОТКЛИКНАХА НА
ПРИЗИВА НА ИИУ И ДАДОХА СВОЯ ПРИНОС КЪМ СЪЗДАДЕНИЯ
ФОНД ЗА ВАКСИНИ
ЗА НЕПРИВИЛЕГИРОВАНИТЕ ХОРА.

Получихме
Благодарствено писмо от
Интернешънъл Инър
Уийл по повод вноските .

На 10. 01. 2021 година Световната Общност на ИНЪР УИЙЛ
празнува онзи Запомнящ се Ден, който е белязал Началото
на деветдесет и седем годишната история

на Интернешънал Инър Уийл.

ДИСТРИКТ 248
отбеляза Световният ден на II Wheel по един различен,
но много вълнуващ начин в ZOOM среща.
Сплотени и озарени от Светлината, която ни дава Инър Уийл Приятелките от
всички клубове в страната отправиха лавина от поздравления за празника.
Виртуалната среща инициирана от Чеърмен Марияна Петракиева беше
експлозия от емоции и пожелания! Празнуваме Истинското Приятелство,
Личната служба и Международното Разбирателство! Приятелството да е това,
което ни води напред! Да вървим напред и да носим надеждата, протегнатата
ръка и добрите дела!

ПРЕЗ МАРТ 2021 ИЗБРАХМЕ НОВИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ
НА Д248 , КАКТО И НОВИТЕ БОРДОВЕ НА КЛУБОВЕТЕ
ПОРАДИ ОСОБЕНАТА ОБСТАНОВКА НА ПАНДЕМИЯ ВСИЧКО СЕ
ПРОВЕДЕ ОН-ЛАЙН

18th International Inner Weel Convention
Virtual
Грандиозно събитие с перфектна
организация до последния детайл и
с над 4400 участници - жени от 75
страни от цял Свят.
Впечатляващо откриване!
Вдъхновяващо слово на IIW
Президент D-r Bina Vyas!

Неповторими преживявания,
дискусии, интригуващи проекти,
докосване до чужда култура,
история, музика ...
Силно българско присъствие –
42- ма делегати и участници!!!

Всички ние сме горди с това, че България отново
има своя представител в Световната организация
Инър Уийл.
Живка Стоянова ще бъде Борд Директор в
ИИУ за 2021/2022
Радостно е , че България има своето достойно
място в международното пространство,
благодарение натрупания опит и авторитет на
нашия сравнително млад , но уважаван
Дистрикт.

НА 29 МАЙ 2021Г.
• Он-лайн обучение на новоизбраните офицери –
Президенти, Секретари и Ковчежници за 2021/2022
• Един нов формат чрез zoom платформата за
образование, подготовка , обмяна на отит и
практики прилагани при развитие и осъществяване
дейността на Инър Уийл.

Почетната награда Маргарет Голдинг
отново в България
Прекрасната новина за одобрената
ни номинация за наградата
Маргарет Голдинг на почетния член
Мария Жекова , пристигна точно
преди виртуалния Конвент!

Една достойна жена от град Стара
Загора, която заслужено получи
признание за щедростта си от нашата
организация Интернешънъл Инър
Уийл.
Това е четвъртата почетна награда на
Нашата организация присъдена за
България.
Поздравления!

Неуморната всеотдайност на дамите от
клубовете през годината не стихваше…
Въпреки трудната ситуация и месеци на
пандемия всички запазихме духа на
приятелството, взаимопомощта и
службата към обществото ни.
Всеки ден имахме добри новини, за нови
каузи, подпомагане на младите , грижа за
жените, внимание и топлина към
възрастните…
Тези сложни времена ни направиха още
по-смели и силни!

Ето какво направиха и ни

разказаха всеотдайните
приятелките от клубовете на
нашия Дистрикт през

изминалата 2020/2021

ИУК БАЛЧИК
Безплатен лекарски прегледпревенция за рак на гърдата на
над 200 жени от гр. Балчик

Във връзка с Ковид 19
закупени и раздадохме в
началото на октомври
2020г. бактерицидни
лампи за детските
градини на територията
на Община Балчик- общо
6 бр., като превенция
против разпространение
на вируси и бактерии .

За децата от Центъра за
деца в неравностойно
положение гр. Балчик
раздадени подаръци за
подаръци на 13-те деца и
осигурени продукти За
успешното им завършване
на първия учебен срок в
края на януари им
подарихме 13 книжки-на
всяко дете по книжка
спрямо възрастта му.
За първи март 2021г.
отново на същите деца
осигурихме почерпка и
мартеници, както и за
Великден- козунаци и
шоколадови яйца!

ИУК БАЛЧИК

Грижа за възрастните
В гр. Балчик има хоспис за самотни възрастни хора…! На
01.03.2021г.посетихме за първи път дома за възрастни хора с мартеници за
всички и с почерпка…! Много мила среща и получена покана за гостуване и
за 8-ми март-тържество организирано от хосписа и в което се включихме
и ние-дамите от Инър Уийл клуб Балчик.

ИУК БОТЕВГРАД
октомври- Посетихме ОУ „ Васил Левски“ град Ботевград и дарихме книги за
училищната библиотека и учебни помагала
януари- Награждаване на изявена ученичка от ОУ“ Васил Левски-Ботевград с
персонален подарък, за включването и във всички общински тържества;
февруари- Организиран рецитал-състезание „Стихове посветени на Апостола“ за
ученици от 1-4 клас на ОУ „ Васил Левски“ с награди и грамоти за най-добрите
ученици;
март- Мартенички и лакомства за всяко дете и персонал от ДЦДМУ град
Ботевград; Мартенички и лакомства за всеки посетител и персонал от ЦСРИ град
Ботевград; Дарение на дрехи и обувки за младежите от ЦНСТДМ град Ботевград;
април- дарение на работно облекло за персонала в ДЦДМУ град Ботевград;
май- Традиционно награждаване с грамота и парични средства на изявени
ученици от трите средни училища в град Ботевград;

юни- Отбелязване на ден на детето, чрез персонален подарък и много лакомства
за всяко дете от ДЦДМУ град Ботевград

ИУК БОТЕВГРАД

ИУК БУРГАС
Дариха мобилна светофарна
уредба с пътни знаци на
училището за деца със
специални нужди "Отец Паисий"
- гр. Бургас.

В подкрепа на ОУ "Елин Пелин„ по проект „Граждани на света„- 1000лв.

ИУК БУРГАС
Конкурс „Моята любима
буква“
Втора година през месец май
се провежда този конкурс.
Чрез него се приучават
децата да проявят отношение
към българската азбука, да
бъдат креативни като
използват различни
материали, да развият
въображение на дух и
творчество. Най-добрите
картини се радват на
специално внимание в други
проекти.

ИУК БУРГАС

38

По тяхно
желание са
дарени с дрехи,
игри, лакомства.

Дарение на клуб по спортна
акробатика „ Нефтофимик-2011“500лв.

Ежегодно на
Коледа дамите от
ИУК Бургас
посещават
социални домове
от семеен тип за
деца с
увреждания.

ИУК БУРГАС
Празнично с богата програма, заедно
със семействата си отпразнуват 6тия си рожден ден на клуба, като го
съчетават с ротацията .

Ден на
християнското
семейство

ВЕЛОТОН 2020
Ежегодно финансово
подкрепят
традиционния
веломаратон в
Бургас като събират
средства за
онкоболните.

Фонд за справяне
с Ковид дарени
300лв.

ИУК БУРГАС

Празник на здравния работник
За световния ден на
здравеопазването във всички 24
ковид отделения в Бургас даряват
торти като благодарност за
благородния труд на медиците

ИУК БУРГАС
Най- новият и забележителен проект
"Полет над вълните"

ИУК БУРГАС
Конкурс
«Полет над вълните»
Организират артистично –
поетичен конкурс за ученици
до 15 години.
Така клубът помага да се
разчупи еднообразието в
живота на децата
предизвикано от
принудителната изолация.
Създават емоции и
предизвикват полет на
духовността.

ИУК БУРГАС
Създават дарителска
платформа за
инвитро процедури.
Подпомагат две
млади двойки да
получат своето
мечтано щастие – да
имат детенце.

Ден на родилната помощ
Поднасят кетъринг за
Родилното,
Неонатологията и
Гинекологията.

ИУК БУРГАС
Организират кампанията
„ Заедно с родителите срещу
дрогата“

Даряват на Родилното
отделение на окръжна
болница фетален
монитор за
проследяване на
бременността.

ИУК ВАРНА ЕУРОПЕА

Приятелски срещи с клубовете . Съчетание на добротворство, много
усмивки, занимателни игри , забава, даряване на средства на млади
приятели – постоянен процес в живота на клуба.

ИУК ВАРНА ЕУРОПЕА
Добротворството ни събра
със сърцатата жена Бонка
Тихова, социален работник в
детската специализирана
белодробна болница „Царица
Йоанна“ в гр.Трявна.
Клубът зарадва малките
обитатели с пълен кашон
изненади - образователни
книжки, настолни игри,
пъзели, моливи, пластелин,
флумастери и още много
други игри

Предколедно с
пожелания за топлина и
повече усмивки
подарихме на Приюта за
временно настаняване
на бездомни и социално
слаби лица в гр.Варна
30 броя шалове.

ИУК ВАРНА ЕУРОПЕА
Благородна
инициатива дарение на
приютът за
временно
настаняване на
бездомни и
социално слаби
лица в гр.Варна.
Подпомагане
на жена,
останала
сама и в
изключителн
о труден за
нея момент.

ИУК ВАРНА ЕУРОПЕА
Идеята на
Националния
конкурс за
детска/юношеска
рисунка „Води
промяната – твори
добро“, топло
приета от клуба ни,
бе споделена с
децата от централна
детска градина 3
„Звездичка“ в град
Варна.

ИУК ВАРНА ЕУРОПЕА
Международните участия на клуба в
събития на Инър Уийл

ИУК ВАРНА ЕУРОПЕА
ИУК Варна
Еуропеа
има и редица
други дейности,
свързани с
доброто!

ИУК ВИДИН

Наградихме децата, участвали в
Димитровденското математическо
състезания с пакети лакомства

Традиционен осмо мартенски бал на
06.03.2020 г.(последната ни голяма
среща преди обявяване на
извънредното положение).
Каузата ни беше - подпомагане на
двойки с репродуктивни проблеми500лв

ИУК ВИДИН
Дамите от Унър Уийл Видин отбелязаха
юбилейните 20 години от създаването на
клуба.Тържество на
приятелството,елегантността и
отдаденост в служба на обществото.
Двадесет години - време, година след
година Приятелките работят с
ангажираност, последователност и
удовлетвореност. Инициират благородни
каузи, подават ръка и вдъхват надежда .
Честит юбилей скъпи Приятелки!

ИУК ДИМИТРОВГРАД

 Научихме се да контактуваме
използвайки възможностите на
новите технологии. Вземахме
решенията си чрез организиране на
онлайн дебати, гласувахме чрез
онлайн анкети
 Връчихме микровълнова фурна за
кухненския бокс на COVIDотделението към МБАЛ „Света
Екатерина“
 Изпратена за участие бе рисунката
на Лъчезара Иванова Дечева от ОУ
“Ал. Константинов“
 Продължава финансирането на
обучението на Даниела Златева,
ученичка в неравностойно
положение от ПМГ“Иван Вазов“

ИУК ДОБРИЧ
Глобален пикник “Добрич в бъдеще
време 5.0“
Спортен фестивал „Екстремна
връзка 6“
Поход с кауза“
спонтанно, организираната
томбола дава подкрепа и за
каузите на ИУК Добрич, и за
протегнатата ръка към деца в
нужда.

Благотворителен
маратон
"Чрез спорт към знание
". Благотворителен
маратон
"Чрез спорт към знание".

ИУК ДОБРИЧ

Изложба
„Моето вино е
жена“

Изложба „Води Промяната“ „Бъди промяната“
бе мотото на изложбата на нашата приятелка
Велина Христова.

Календари
с кауза

ИУК ДОБРИЧ
Лекции за Здравето
Общувайки с любов живеем здравословно
С темата на годината на Инър Уийл Клуб Добрич "Здравето като личен избор и отговорност" бе
свързана лекцията подготвена за дамите от
нашия клуба от: Пенка и Богомил Господинови,
част от създателите и екипа на Академия "Мирен
свят".

Първата ни on line
среща и Пътят Камино…
МБАЛ – Детско отделение – поддържаме
библиотечния шкаф, дарен от клуба с книги
за децата. За малките пациенти са осигурени
лакомства

ИУК ДОБРИЧ
Нашата Инър Уийл Гора

21 години Инър Уийл
Клуб Добрич
🌱21 посадени дръвчета!
Поздрав за жените
от МБАЛ Цветя,
подкрепа и
благодарност
поднесохме днес на
Дамите на "Първа
линия" - Covid
сектор и Спешна
помощ при МБАЛ
град Добрич!

Подкрепа към Неонатология

ИУК ЕТРОПОЛЕ
ПРАВА НА ДЕТЕТО

1. За втора поредна година
дарихме на всички
първокласници в Община
Етрополе светлоотразителни
жилетки за безопасно
движение по улиците.
2. Организираме
Международния ден на
детето, в които около 60 деца в
неравностойно положение. За
тяхното настроение се грижат
аниматори, организираме
томбола с награди и
лакомства за всяко дете.

ИУК ЕТРОПОЛЕ
ГРИЖА ЗА
ВЪЗРАСТНИТЕ
3.През есента на 2020 г.
закупихме и дарихме на
Дом за стари хора 2 броя
прахосмукачки. А в
навечерието на Бабин
ден дарихме и 44 броя
спално бельо на Дома,
след като беше извършен
основен
ремонт
на
тяхната сграда

ИУК ЕТРОПОЛЕ
ДРУГИ: ПО-КРАСИВ И ЧИСТ ГРАД
5.В седмицата на гората засадихме 22
броя дръвчета в СУ „ Христо Ясенов” за
чиста природа!

ДРУГИ: ГРИЖА КЪМ ОКОЛНИТЕ
4.Организирахме съвместно с
Интеракт Етрополе -Пирдоп
три благотворителни базара в
подкрепа на наши
съграждани, за които
събирахме средства за
лечение в чужбина

ИУК ЕТРОПОЛЕ

По повод 150 години от създаването на Народно Читалище”
Тодор Пеев -1871” закупихме и дарихме пейка –тип книга с
лика на видния наш съгражданин Тодор Пеев, която ще
бъде поставена официално на 24.05.2021 г.

ИУК КАВАРНА
Грижа за жени и момичета
Международен проект „Културен мост“
В рамките на стартиралия през
2019/2020 ИУ год. международен
проект на ИУК Каварна, бяха засадени
подарените ни от ИУК Долмабахче
Истанбул дръвчета, които намериха
своето гостоприемно място и дадоха
начало на уютен зелен кът в близост до
Историческия музей на град Каварна.
Идеята на проекта е да „построим“
символичен мост символизиращ
обединяваща връзка на културната
идентичност и многообразие на Инър
Уийл клубове по целия свят.

ИУК КАВАРНА
Семейство
Традиционната съвместна
инициатива на Инър Уийл
Клуб Каварна и ХГ “Христо
Гредечлиев“,Каварна –
Коледна изложба-базар “От
жените на Каварна“ в
подкрепа на талантливите
деца на града, показа за
поредна година уникалните
майсторски творения на
жените от региона.

ИУК КАВАРНА
Грижа за възрастните
В навечерието на
светлите Великденски
празници дамите от
ИУК Каварна поднесоха
дар на обитателите на
Дома за възрастни хора
в с. Свети Никола,
община Каварна- книги
за библиотеката на
дома.

ИУК КАЗАНЛЪК
Пример за
Добротворство и
съпричастност е
приятелката ни
Маргарита
Стефанова от
Инър Уийл клуб
Казанлък –
доброволец в
местната болница.

ИУК КАЗАНЛЪК
19 години дамите от клуба, като част от
най-голямата международна женска
организация, безкористно и вдъхновено
работят и инициират благородни
социални каузи, дават стойностен
и смислен облик на понятието
приятелство, подават ръка на
нуждаещите се и им вдъхват вяра и
надежда. Така ще бъде и занапред,
въпреки трудностите.

ИУК КАЗАНЛЪК
"Заедно можем повече"
"Заедно можем повече" е може би най-

вдъхновяващото мото на Инър Уийл. Всяка
една наша инициатива и кампания го
доказват. То ни дава усещането за общност
на различни нива. Ние, дамите от Инър Уийл
клуб Казанлък, сме щастливи, че станахме
част от общността на хората с големи
сърца, решили да помогнат на 30-годишния
Драгомир Танев от Бузовград, страдащ от
рядката болест Сарком на Юинг. Младият
мъж е баща на малко момченце и очаква да
стане баща за втори път. Събраните от
Инър Уийл клуб Казанлък 1000лв вече са по
сметката на Драго в помощ на
скъпоструващото и непосилно за
семейството му лечение. Нашата
протегната ръка срещна хиляди други в
желанието да спасим живот, затова
вярваме, че той ще пребори тежката
диагноза и лечението му в Турция ще бъде
успешно. Желаем на него и семейството му
здраве и успех!

ИУК ЛОВЕЧ

Тази година
подкрепихме 2
дечица, останали в
рамките на 7 месеца
без родители

Финансиране на
музикалния клип към
песента „От векове за
векове“ на талантливата
Мария Василева. Клипът
спечели първо място на
Sofia Grand prix 2020

Предадохме на
кампанията за детски
линейки на „Капачки за
бъдеще“ 1660кг
капачки.

ИУК ЛОВЕЧ

В навечерието на Коледа подкрепихме три отделения към
МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ град Ловеч с
безконтактни термометри, пулсоксиметри и маски с филтър.

Първата си онлайн лекция на
тема: Развитие на детето между
3 и 6-годишна възраст с лектор
Милена Рачовска, психолог към
Институт за психологическо
здраве и развитие гр.София

Коледа-дарение за
кухнята за бедни
към Ловчанска
митрополия

ИУК ЛОВЕЧ

В деня на шарените чорапи – символ на
подкрепа на децата със синдром на Даун.

Отворихме сърцата и
гардеробите си в
помощ на център за
обществена подкрепа.

ИУК НОВА ЗАГОРА

Връчена и традиционната стипендия от
400лв. на Боряна Христова от школата
за изкуства „Илия Аврамов" гр. Нова
Загора.

Дарение на стойност 200лв. на
ковид отделението към МБАЛ
„Света Петка Българска" гр.
Нова Загора. Бяха закупени и
предоставени на отделението
необходимите за тях
консумативи за тази стойност.

ИУК НОВА ЗАГОРА
По случай 14-ят рожден ден на клуба,
взехме решение да организираме изложба
на детски рисунки. Участие в тази изложба
взеха деца от 1-ви до 4-ти клас от всички
училища в гр. Нова Загора. На всички
участници в изложбата бяха раздадени
грамоти за участие, също така беше
присъдена и групова награда на едно от
училищата. И както традицията повелява
баха присъдени 1-во, 2-ро и 3-то място,
както и специални награди.

На 13.04.2021г. нашата приятелка Д-р
Мариана Йорданова организира изложба на
нейни картини в Арт-клуб кафе „ЗААРА". От
продажбите на картини Д-р Мариана
Йорданова направи дарение от 500лв. на
Инър Уийл клуб гр. Нова Загора.

ИУК ПИРДОП
Права на детето
 Всяка година, по традиция на 15-ти септември, ИУК Пирдоп
подарява учебни помагала на първокласниците, в различни
училища в региона.
 На 1-ви юни, за Деня на детето, посещаваме детско отделение в
МБАЛ Пирдоп с различни каузи. Вече сме дарявали спално
бельо, обзаведохме детски кът в отделението, закупихме
климатици и се отзоваваме на нуждите на лекари и персонал .
Тази година сме предвидили отново да се отзовем с адекватна
помощ.
 Продължаваме инициативата със събиране на капачки в двете ни
сърца, трудно е с изкупуването, но е важно, че хората се научиха
да пазят природата и това си струва всички усилия.

ИУК ПИРДОП
Грижа за жените и момичетата
 Подготвяме безплатни прегледи и изследвания на щитовидна жлеза,
за жените от региона, през месец май. Това е втора кампания на
клуба за превенция на щитовидната жлеза. Поради големият интерес
към прегледите, отложихме провеждането им за месец юни и
включихме към инициативата и Ротари клуб Пирдоп, които ще
участват със средства, за да можем да обхванем повече желаещи. За
два дни са записани 100 човека.
 За да се популяризира нашата организация, поставихме билборд на
входа на гр. Пирдоп, по повод 10 години от чартирането на клуба. На
него са едни от най – значимите ни проекти.
 От началото на тази Инър Уийл година, сме приели трима нови
членове. До край на месец юни, имаме намерение да приемем и
четвърти нов член.

ИУК ПИРДОП
Семейство
На 30-ти септември,
съвместно с Библиотеката
в гр. Пирдоп,
организирахме вечер на
поезията, бяха прочетени
много красиви стихове от
училищни литературни
клубове и раздадени много
награди.
На 1-ви ноември, за Деня
на Будителите,
организирахме гласуване
във Фейсбук за любима
книга от български автор,
с награди.
За Деня на Християнското
семейство, организирахме
конкурс за оригинална
семейна снимка и
наградихме победителите.

Грижа за възрастните
ИУК Пирдоп, направи дарение на Ковид отделението в МБАЛ
Пирдоп на стойност 420лв. – хладилник и спално бельо.
Редовно поддържаме двете къщички за книги по проекта Чети
– Дари, с нови заглавия. Те се ползват много успешно от
всички възрасти.

ИУК ПЛЕВЕН
Участвахме с 1000 лв. в дарителска

акция „Да спасим човешки животи в

Дарихме принтер,

битката с COVID 19” за закупуване

обзавеждане на класна

на апарат за извличане на кръвна

стая (чинове) и

плазма, допълнително оборудване и

консумативи. Дарението беше

обзавеждане за

предоставено на Районния център

библиотеката (шкафове)

по трансфузионна хематология
(РЦТХ) в Плевен.

в с. Горни Дъбник.

Продължихме да работим по проект „Родолюбие - по не(познатите)
пътеки на България. На 24.10.2020 г. приятелки от клуба посетиха
едно красиво място. Недалеч от гр. Кнежа е изграден местният

лесопарк „Гергана“. Територията му, с обща площ от 546 декара, е
любима дестинация за разходки, запомнящи се гледки и срещи с
приятели.

ИУК ПЛЕВЕН

ИУК ПЛОВДИВ

ИУклуб Пловдив откликна на зов
за помощ от Начално у-ще с
интернат '' Отец Паисий'', село
Върбица, обл. Плевен. Децата там
са от социално слаби семейства и
се нуждаеха от дрехи, обувки и
хранителни продукти. В
навечерието на Празника на
Християнското семейство
подкрепихме децата в този труден
за тях момент, като преведохме по
банкова сметка на у-щето парична
сума, с която да бъдат закупени
трайни хранителни продукти.

С вяра в доброто и вдъхновени да работим
в полза на обществото, подкрепихме една от
най-уязвимите групи от обществото-хората в
неравностойно положение. Осъществихме
няколко посещения на Дома за социални
грижи "Св. св. Константин и Елена" гр.
Пловдив, където са настанени деца и
младежи
с
физически
увреждания.
Осигурихме и така необходимите в днешно
време
дезинфектанти
и
маски
за
многократна употреба.

ИУК ПЛОВДИВ
На 1 март отново бяхме в дома.
Подарихме на децата и младежите
традиционните за този ден
мартеници, занесохме плодове и
прясно изпечени тестени изделия.
Закупихме благотворително
направените от тях мартеници и
цветна украса.

Дни преди светлия християнски празник
Възкресение Христово отново
зарадвахме децата и младежите от дома
с подаръци-козметични комплекти и
козунаци. Посетихме благотворителния
базар, който бяха организирали и
закупихме великденски сувенири и
украси, изработени от тях. Така
стимулирахме труда и творчеството им.

ИУК ПЛОВДИВ
Дамите от ИУклуб Пловдив откликнаха на апела за помощ и
се включиха в хуманитарната акция на Д191-Хърватия-да
осигурят фургони със санитарни помещения и отопление,
на семейства останали без покрив след сполетялото ги
земетресение. Дарихме сумата от 1000 лв., събрана с
лични средства. Чувстваме се удовлетворени, че и с
нашето участие, едно хърватско семейство вече има свой
дом.
На 10.05.2021г присъствахме на грандиозен спектакъл в
Античния театър на Пловдив-Празничен концерт по случай 85
годишнината от създаването Средно училище "Любен Каравелов"гр Пловдив-"Пазители на фолклора", който също спонсорирахме!

ИУК ПЛОВДИВ
На 17.06.2021 г. ИУ клуб Пловдив
финализира проекта ''ЗАСАДИ
ДЪРВО''
Проектът е по идея на нашата
приятелка Марияна Стоева.
Средствата за него бяха събрани на
благотворителна вечеря-базар, на
която бяха разпродадени кулинарни
изкушения, предоставени от дамите
от клуба.

ИУК СВИЩОВ
Грижата за възрастните хора
в Дом „Мария Луиза‘‘, която
проявяваме, когато ги
даряваме с внимание им
вдъхва увереност и сила.
Малките жестове топлят .
Всяка подкрепа, дадена от
сърце е безценна .За да се
чувстват информирани, за
да запълват празнините и да
са в крак с времето ние им
направихме няколко годишни
абонамента за периодичен
печат.

ИУК СВИЩОВ

ГРИЖА ЗА ДЕТЕТО
В деня на Благодарността посетихме
Центъра за Обществена Подкрепа в
Свсищов. Подкрепа на деца и жени
,жертви на насилие и техните
семейства. Работа с деца и юноши с
проблемно ,рисково и
противообществено поведение. За
нуждите на Центъра направихме
дарение - библиотека, в която да
подредят книгите, които получиха.

Международният Ден на Детската
книга посетихме Детски отдел при
Читалищна Библиотека „Еленка и
Кирил Д.Аврамови‘‘ и поднесохме
Поздравителен Адрес за 70 годишния
юбилей от създаването на Отдела.
Закупихме книги с нови заглавия и
жанрове и ги дарихме ,за да могат
децата да разширяват кръгозора си и
да опознават още по добре света.

ИУК СВИЩОВ
Поредното дарение към Центъра за
Обществена Подкрепа направихме за
Детска консултативна стая . За да
направим мястото за общуване
приятно, уютно и предразполагащо,
подарихме красиви пуф мебели . И за да
посрещнат децата Светлите празници с
красиви емоции, боядисвайки яйчица в
красивата кухня на центъра ,подарихме
весели, пъстри готварски престилки
,заедно с маски ,които ще бъдат
използвани и за по нататъшни
социални дейности.

ИУК Свищов стартира съвместен
Проект заедно с Ротари клуб Свищов
„Превенция на рак на маточната
шийка“. Проектът има за цел да
осъществи ранна диагностика на
онкологични заболявания на
женската полова система на 230
жени от община Свищов

ИУК ХАРМАНЛИ
Права на детето:

Дейността ни е насочена по скоро
към образователната дейност. Дарихме средства за
закупуване и поставяне на специална настилка за детската
площадка в ДГ ''Ален Мак''; дарихме средства и за СУ
''Неофит Рилски'' за изграждане на училищна STEM среда;
поехме ангажимент да подпомагаме едно момче в
неравностойно семейно положение Иван Иванов и да му
превеждаме ежемесечно сумата от 100 лв. за учебната
2020/2021г.!:
Наркотици:

Възрастни хора :
Направихме абонамент за
вестници за Дома за стари хора
в града!

Продължихме проекта
''Антидрога'', раздадохме
брошури и плакати в училищата,
организирахме беседи и се
постарахме да обхванем повече
деца!

ИУК ШУМЕН
Реализация на следните каузи по проекта Дарявай
докато четеш:
1. „Осинови книга”Дарение за Национална библиотека „Св. Св. Кирил и
Методий“- гр. София на 24.06.2020 г. Дарената сума е за реставрация на осем
книги от фонда на библиотеката, предоставени на проекта „Дарявай, докато
четеш“. Стойност на проекта – 1350 лева
2. Дари любов и помогни на новородените недоносени деца - На 16.12.2020 г.
Неонатологично отделение в МБАЛ гр. Шумен получи преносима инфузионна
помпа /перфузор/ с батерии. Удобна за работа при транспорт на тежко
болни дечица. Инфузионните помпи се използват ежедневно за вливане на
глюкозни и електролитни разтвори, прецизно дозиране на медикаменти.
Стойност на проекта - 1180 лева.
3. Подай ръка на новородените недоносени деца, те имат нужда от Твоята
подкрепа! На 11.03.2021 г. Неонатологично отделение в МБАЛ гр. Шумен получи
три
аспираторa, които се използват ежедневно и многократно при
новородените недоносени деца. Стойност на проекта - 756 лева.
4. „Стани част от голямото семейство-училище за кучета водачи”Дарение за
Фондация „Очи на четири лапи“ гр. София на 03.06.2020г. С дарената сума
Фондацията закупи суха храна за кучетата в обучение, които да станат «очи
на четири лапи», приятели и помощници на незрящите хора.
Стойност на проекта –2000 лева

ИУК ШУМЕН
И редица други благотворителни каузи като:
 Да помогнем фондация „Очи на четири лапи“ да направи
щастлив още един незрящ човек - Стойност на проекта 500 лева

 Участие с 300 лв дарение в подкрепа на първата
международна дарителска акция за ваксинирането на
хора в развиващи се страни
 Подготовка на около 100 теста за книги, качване на сайта,
изпращане на награди и комуникационни материали за
медии и сайтове.
Обща стойност на каузите 5786 лв.

ИУК ЯМБОЛ

Права на детето
* В отговор на кампанията на БЧК – Ямбол „ Нов живот за старата велоплощадка “
за набиране на финансови и материални средства – ИУ Клуб Ямбол предстои да
дари в края на месец май: пътни знаци, светофари, конуси, учебни помагала, табла
и пътни жилетки на обща стойност
1 000 лв. на създадения Общински учебен център по пътна безопасност и
приложно колоездене за превенция на пътния травматизъм сред деца и младежи.

ИУК ЯМБОЛ

Семейство
* В подкрепа на втория етап на кампанията „Не изхвърляй, помогни!“.
Дарихме над 180 кг пакетирани храни. На 24
февруари 2021г. от тях е приготвен топъл
обяд за хора в нужда от 6 области в цялата
страна.

ИУК ЯМБОЛ

Гората.БГ – ЕЛА. ВЗЕМИ. ЗАСАДИ.
Дамите от Инър Уийл клуб Ямбол, се включихме с подкрепа към
инициативата на Гората.БГ, като дарихме тента, сгъваема маса и столове
за събитията на открито.

ИУК ЯМБОЛ
Грижа за
възрастните
ИУ Клуб Ямбол се включи
и във Великденската
кампания „Вземи и дари“,
на Благотворителна
организация „Бъди Човек“
в подкрепа на 200
възрастни хора от област
Ямбол.
Предоставихме
хранителни продукти :
олио - 120 л., захар - 90 кг.
и брашно - 40 кг.

ИУК СТАРА ЗАГОРА

Мария Жекова - почетен член на Инър Уийл клуб
Стaрa Загора получи наградата "Маргарет
Голдинг”

ИУК СТАРА ЗАГОРА

Каузата „ПРОЧЕТИ КНИГА-ОПОЗНАЙ
СВЕТА” по националния проект
„Дарявай, докато четеш” беше
предизвикателството към
учениците от СУ „Железник”, които
имаха нужда от мултимедиен
проектор за тяхната актова зала.
Оборудването на стойност 1200 лв.
дава възможност да се оформи
един кът в училището за по-лесно
усвояване на знанията.

Каузата „КНИГА ПРОЧЕТИ И НА
УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА ПОМОГНИ”
по националния проект „Дарявай,
докато четеш” беше
предизвикателството към учениците
от Пето ОУ „Митьо Станев“ Стара
Загора. Дарихме книги на стойност
1200 лв.

ИУК СТАРА ЗАГОРА

Сбъднахме коледни желания

ИУК СТАРА
ЗАГОРА

Грижа за възрастните
•дарение към домуващите в Дом за възрастни хора
на Старозагорски бани по повод Деня на
Християнското семейство.
•зарадва с желаната почерпка обитателите от Дома
за възрастни хора с физически увреждания град.
Стара Загора

Инър Уийл клуб Стара Загора
направи дарение за родилна
зала към АГ клиника на МБАЛ
“Проф. д-р Стоян Киркович“ фетален Монитор и еднократни
защитни облекла за лекари и
акушерки на стойност 1600 лв.

ИУК СТАРА ЗАГОРА
Засадихме на юбилейния си рожден ден в
парк „Йордан Капсамунов“ в Стара Загора
20 дръвчета - символичен знак за нашите
първи двайсет години.

На 7-ми април - Световния ден на здравето
и Деня на здравния работник Инър Уийл
клуб Стара Загора направи дарение на
медицинския персонал на Клиника по
Неонатология към МБАЛ “Проф. д-р Стоян
Киркович” град Стара Загора –
пулсоксиметър, сензори за пулсоксиметър
и латексови ръкавици.

ИУК СТАРА ЗАГОРА
Грижа за околната среда

За Благовещение подарихме на СОУ
„Железник” 20 дървета чинари - толкова,
колкото са и годините на клуба ни.
В декоративните басейни в
парка на курорта Старозагорски
бани Клубът ни осигури
зарибителен материал – 1000
шарани и златни рибки.

ИУК СТАРА ЗАГОРА
Сътрудничество и подкрепа
В световният ден на усмивката приятелките от
ИУК Стара Загора –Берое официално дадоха
старт на новия си проект “УСМИХНИ СЕ“ в
подкрепа на денталното здраве на децата със
специфични нужди. Ние дамите от Инър Уийл
клуб Стара Загора присъствахме на
тържеството по случай старта на проекта и го
подкрепихме финансово.

Подкрепихме финансово и
проекта „Дари Живот!“ на
приятелките от ИУК
Бургас с ясното съзнание,
че няма по-смислен човешки
акт от това да дариш Живот.

ИУК СТАРА ЗАГОРА
БЕРОЕ
 Участвахме в третата част от проект „Родолюбие“ - Морски
полъх на „Ротари клуб Стара Загора-Берое”
 Включихме в националния проект на Дистрикт 248 България
„Чети-дари”. Започнахме работа по този проект в две
училища:

 Станахме партньори на националния фестивал „Здравей,
здраве”, посветен на здравословния начин на живот.
 Посветихме една от нашите сбирки на темата за правния
статут на жените и ролята им в обществения живот. Беседа
по темата изнесе президентът на клуба – Нотариус Антония
Коева.
 Нашият клуб по традиция работи в посока поощряване и
подкрепа на млади таланти. Националния конкурс „Ще
обичам аз от сърце таз земя и тоз народ”, организиран от 2ро ОУ „П.Р.Славейков” и връчихме две награди в категория
„рисунка”

ИУК СТАРА ЗАГОРА
БЕРОЕ
 Подкрепихме музикално – поетичният спектакъл на НУМСИ
„Христина Морфова” гр.Стара Загора "Четем и се учим на
добро". Децата пяха, танцуваха, свириха на различни
инструменти, проведоха викторина, с която показаха
наученото от книжките, които ние им подарихме в началото на
учебната година, пресъздадоха на сцената свои любими
литературни герои.
 Присъствахме на вълнуващото тържество по повод края
на учебната година от 2-ро ОУ „П.Р.Славейков.
Първокласниците ни зарадваха с наученото от книжките,
които в началото на учебната година подарихме за
обогатяване на фонда на училищната библиотека.
 Включихме се и в Националния конкурс за детска рисунка
”Води промяната-твори добро”, организиран от Дистрист
248, България. В този национален конкурс по инициатива на
нашия клуб участваха 21 деца от пет учебни заведения

ИУК СТАРА ЗАГОРА
БЕРОЕ

ИУК СТАРА ЗАГОРА
БЕРОЕ

ИУК СТАРА ЗАГОРА БЕРОЕ

ИУК СТАРА ЗАГОРА
БЕРОЕ
Проект „УСМИХНИ СЕ”!
Основен годишен проект на „Инър Уийл клуб
Стара Загора-Берое” за 2020/2021 година.
ПРОЕКТЪТ Е В ПОДКРЕПА НА ДЕЦА СЪС
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОТРЕБНОСТИ, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ДЕНТАЛНОТО ИМ ЗДРАВЕ, ЗА ДА ЗАПАЗИМ
УСМИВКАТА ИМ ЗДРАВА И КРАСИВА И ДА
ИМ ПОМОГНЕМ ДА ПРЕОДОЛЕЯТ ПО-ЛЕСНО
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗАТА, СВЪРЗАНА С
COVID-19.

ИУК СТАРА ЗАГОРА
БЕРОЕ

ИУК СТАРА ЗАГАРА
БЕРОЕ


Чрез реализацията на проекта ние изпълнихме нашата
основна цел: да достигнем до тази група деца и близките им, да
повишим тяхната информираност по проблемите свързани с
устното здраве, да им дадем възможно най-полезна информация,
да им покажем как да се грижат за устната хигиена и как да се
предпазват от възникване на усложнения.



Ръководител на проекта бе д-р Диана Бушкалова, а основен
консултант - проф. д-р Куклева от Факултет по дентална медицина
към Медицински Университет в град Пловдив. Тя е Национален
консултант по детско дентално здраве.



В работа по проекта бе включен и психолог - Вера Тодорова,
преподавател в Тракийския университет в гр.Стара Загора. Тя
проведе срещи и консултации с родителите и им даде полезни
съвети как да постъпват в трудни за тях ситуации.

ИУК СТАРА ЗАГОРА
БЕРОЕ
 Реализирахме комплекс от интерактивни лекции и
беседи за запознаване на родителите и децата с
основните грижи за дентално здраве спрямо
техните нужди.
 Бяха изработени и раздадени информационни
материали:
плакати,
брошури
и
флаери,
съдържащи от една страна информация за самия
проект и за дейностите по него, а от друга специализирана информация и основни правила
как да се опазва денталното здраве на децата.
 Проектът е иновативен и уникален. До този
момент не е изпълняван подобен проект в гр.
Стара Загора, нито в България.

Ние дамите от Изпълнителния комитет Ви
отправяме нашата голяма благодарност
за работата през тази година, въпреки
трудните пандемични условия и
невъзможността за живи срещи, всички
членове на Инър Уийл намериха сили и
начини да продължим напред и да
даваме надежда и топлина на тези ,
коитао имат нужда.
Никой не забрави, че приятелството е
най- голямата ценност и трябва да се
бори за него!!!

НАПРАВИХМЕ ЕДИН МАЛЪК ЖЕСТ , С КОЙТО СЕ
ОБЪРНАХМЕ ЛИЧНО КЪМ ВСЯКА ЕДНА ДАМА ОТ ВСЕКИ
КЛУБ, КАТО ДАРИХМЕ ПО ЕДНА МАЛКА БРОШКА ПОД
ФОРМАТА НА РОЗА.
ЗАЩО РОЗА?
ЗАЩОТО ТЯ Е СИМВОЛ НА ИНЪР УИЙЛ.
РОЗАТА Е ОЩЕ СИМВОЛ НА БЛАГОРОДСТВО, НА ЛЮБОВ, НА
ПРИЯТЕЛСТВО, НА ПРИЗНАНИЕ, НА УВАЖЕНИЕ!!! РОЗАТА
Е КРАСОТА И НЕЖНА КАТО ВСЯКА ОТ НАС! РОЗАТА Е И НАШ
БЪЛГАРСКИ СИМВОЛ!

Инър Уийл е огромно, мощно движение,
изпълнена с живот организация на жени,
които имат силата да направят позитивни
промени за добруването на обществото.
Нека да бъдем изпълнители.... да сме горди с
нашата Организация и да бъдем силни!
След като водихме тази година Промяната ,
би следвало да постигнем
РАВНОПРАВИЕ И ВЪРВИМ НАПРЕД КЪМ
СЪВЪРШЕНСТВО!

НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ПРОЕКТИ
 Проект „Антидрога“
 Проект „Чети Дари“
 Проект „РОДОЛЮБИЕ“-ПО
НЕ/ПОЗНАТИТЕ ПЪТЕКИ НА БЪЛГАРИЯ“
 Новият проект КОНКУРС ЗА ДЕТСКА
РИСУНКА „ВОДИ ПРОМЯНАТА-ТВОРИ
ДОБРО“

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.
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 други.

По Националният Проект „РОДОЛЮБИЕ“-ПО
НЕ/ПОЗНАТИТЕ ПЪТЕКИ НА БЪЛГАРИЯ“
продължават да работят приятелките от ИНЪР УИЙЛ КЛУБ
ПЛЕВЕН.

Проекта „Антидрога“ – продължава своето развитие.
По него още от 2017г. работят повечето от клубовете в
Д248.
Целта на проекта е да запознаем учениците от 6-ти до 10ти – клас и техните родители с пагубното действие на
наркотиците върху човешкото тяло, психика и живот, като
им предоставим лекции с презентация от специалист,
тематични брошури и куклено-театрална постановка.

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.

„Бъди промяната, която искаш да видиш в света!“
Махат Маганди

Приятелство, това е свята дума, тачена от
всички и навсякъде.
Приятелството е нещо, което ще помниш
цял живот.
Дори да искаш да го забравиш няма да
можеш!!!

НОВАТА ТЕМА ЗА 2021/2022

Напред към
съвършенство!

Доброто е………………
Мъдростта на Душата
и дългът на Сърцето!

Водихме Промяната
заедно!
Благодаря, че Ви имам
приятелки!

С уважение

Марияна Петракиева
Чеърмен Д248 България 2020/2021

