
                                        
 

 
                                                  Уважаеми приятелки, 
 
         Колелото се завъртя за пореден път, Инеруилската година започна – за някои по-леко, 
за други много активно. За да може всичко да върви гладко, искам да напомня за някои 
правила, които биха облекчили популяризирането на нашата дейност в международен 
мащаб. 
         Ролята на НП е да свързва ИИУ и клубовете от Дистрикта. Всеки клуб, ако реши, може 
да подготвя информация за значими и интересни събития, която да се публикува на сайта на 
ИИУ. В края на всяка година се издава списание, в което се поместват интересните и 
значими проекти, по които се е работило 
          За тази цел аз получих  от международния редактор Мишел Аткинсън  протокол за 
публикуване на статии и т.нaр. IIW  News report Template / Шаблон/ – формат за попълване в 
определен ред. По-надолу ще ви запозная на какви теми може да са написаните статии, но 
най- важното е:  
 
снимките и статиите да бъдат пращани в отделни файлове. 
 
           Цялата информация се праща на НП и той има грижата да я препрати на Межд. 
Редактор.  
           Статиите трябва да дават информация за следните събития : 
 По  човешки, емоционално разказани случки и събития.  
 Редовни/продължителни или приключили проекти. 
 Национални награди на клубове или отделни членове. 
 Национални конференции. 
 Чартиране на нови клубове. 
 Визити на ИИУ прeзидента. 

Формата на статията трябва да бъде Word, последна версия. 
Снимките – висока резолюция, jpg формат.  
Събитията трябва да се публикуват скоро след като са се случили. 

 
         Снимките да са от момент на събитието и да  показват: 
 

 Членове на клубовете в изпълнение на соц. Проекти. 
 Група от деца или хора в действие. 
 Снимки,  които демонстрират темата на годината „Докосни сърце”. 
 Снимки, които демонстрират межд. Проект „ По- щастливо бъдеще- по-добър 

живот”. 
         
           Текста да съдържа : 
 

 Моля придържайте се  към кратък и информативен текст. 
 

 Да включва основнитв въпроси  – Кой, Къде, Кога, Какво , и  по 
малко   Защо и Как. 

 Винаги да се пише името на клуба,  номера на Дистрикта  и страната. 
 
 



         Искам да напомня, че на сайта на ИИУ има много необходими за клубовете материали, 
които могат да се изтеглят : 
 Листовки за популяризиране на ИУ, които може да се използуват при организиране на 

по-мащабни събития или да се използват в социалните мрежи. 
 Официални и настолни документи като Конституцията и Насоките на ИУ. 
 Брандирането и логото – нещо , което е задължително, за да ни отличава и да сме 

разпознаваеми. 
 Протоколи от срещи на ИК на ИИУ 
 Трениривъяни пезентации 
 Списание, случки , събития. 

 
     За тези, които по-често посещават социалните медии, е необходимо да знаят , че 
официалната страница на ИИУ във Фейсбук е www.facebook.com/internationalInnerWheel. 
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words) 
 

 
The Chartering Ceremony of the newest Inner Wheel Club in D248 Bulgaria 
was held on 31.01. 2015 in Sofia. 
The club consists of 13 young and unique girls who proudly accepted their 
Inner Wheel badges from their godmothers from Inner Wheel Club Varna 
and Inner Wheel Club Plovdiv. The ceremony was attended by 
representatives from 19 clubs in the country as well was members of Rotary 
Club, Lions and other friends. 
The majority of the ladies from the new club are daughters of friends from 
Inner Wheel clubs, others are former members of RotarAct Club. 
It was a pleasure to see gathered at the same event mothers and daughters 
who chose to devote their lives to serve to humanity. 

Photographs 
For each photo, make sure 
they are saved as a name and 
provide a caption, to be 
included in the article.  
This may include names of 
people in the photo or explain 
what is happening in the 
photo. 
 

Photo name Caption for Photo 
P1 Participants in the seminar 
P2 IIW President Charlotte De Vos 

opened the seminar 
P3 IIW President  Charlotte De 

Vos,Nelly Bratoeva –Bord Director 
and Rosica Jordanova - charter 
president of the new IW club in Sofia 

P 4  Map of BG 
P5  New klub of Kavarna with 

Chairman of D248 Veselka Asenova 
- In the center of the lady with the 
yellow dress 

  
  
  
  
  

 Each photo is to be sent separately as an attachment to an email, or via Dropbox 
(www.dropbox.com) or WeTransfer (www.wetransfer.com) 

 
Save this document as a Word document and email with jpg photos attached to 
iiweditor.michelle@gmail.com 


