
 

  

Отговорности и задължения на 
 

Националния Представител 
 

По време на службата си като Национален Представител, 
Националния Представител НЕ може да заема друг пост в ИУ офис 
(включително елект), освен ако този пост не е обвързан с този на 
Национален Президент. 
 

1. Основно изискване за Националния Представител е да 
владее официалния език, т.е. да умее да чете, говори и 
разбира английски. 

 
2. НП и неговия заместник трябва да посетят една Дистриктна 

среща на година за всеки Дистрикт в страната, в която няма 
национален орган, за да одобрят протоколите. В страни без 
Национален Управителен Съвет, Националния Представител 
не е елект член на Дистриктния Изпълнителен Комитет и не 
взема участие в управлението на Дистрикта. 

 
3. НП трябва да преведе на английски пълния протокол от 

срещите на Националния управителен съвет (или 
Дистриктния протокол ако странта ви няма национален 
орган) и да изпрати копия до ИИУ. Тези протоколи трябва 
да бъдат изпратени в централата до 6 седмици след всяка 
среща. 

 
4. НП трябва да преведе протоколите от срещите на ИИУ и всяка 

друга важна информация на националния език(български) и да 
ги изпрати на всеки Клуб и всеки Дистриктен секретар(всеки 
клуб и дистрикт ще получат протоколите на английски). 

 
5. НП трябва да резюмира всяка информация, изпратена от 

централата и да я изпрати на всички членове в страната. 
Трябва да се гарантира, че националните и клубни органи 
се държат в течение с цялата информация, получена от 
ИИУ. 
 

6. НП трябва да уведоми ИИУ администратора за всички въпроси, 
които биха желали да бъдат включени в точките за обсъждане 
по време на Срещата на управитения съвет не по-късно от 30 
дни преди срещата. (датите на срещите са публикуване в ИИУ 
директория). 

 
7.    Доклади: 

Всички НП трябва да предадат един доклад до централата на 
ИИУ. Доклада трябва да представлява обзор на работата на 
членовете, да обхваща дейности и проекти, посветени на 
Президентското мото и обвързани с Комитета на ООН, където 
ИУ има представители (Права на детето, Семейство, 
Положението на жените, възраст/Остаряване, Наркотици и 
Социални проекти за по-щастливо бъдеще).  



 

  

 
 
Заглавната страница на доклада трябва да съдържа: 
A. Държава..................................... 

Брой дистрикти................... 
Брой клубове....................... 
Брой членове................. 

B. Разрастване:  Създаване на нови клубове............................... 
                         Закрити клубове:................................................ 
C.  Приблизителна сума (в английски лири) на събрани 
средства от благотворителни акции на ИУ членства за годината, 
приблизителен брой бенефициенти. Може да се използват 
обменните стойности на валутата, публикувани в интернет. 

Този доклад ( 22 копия в пощата, евентуално пратени по електронна 
поща) трябва да бъдат изпратени до централата на ИИУ не по-късно 
от 31 Май всяка година и да не бъде повече от 500 думи (Тези 
доклади се разпространяват сред членовете на Управителния 
Съвет). 

 
8. НП трябва да впише имената на членовете, които ще са 

бъдещия ИК на Дистрикта или Национален Управителен Съвет, 
НП и ЗНП за следващата година в базата данни не по-късно от 
30 Април всяка година. 

 
9. Трябва да свери и потвърди актуалните адреси на  всички 

Дистриктни секретари, както и че всички необходими 
промени в базата данни са извършени преди крайния срок. 
При неспазване на крайните срокове, клубовете няма да 
бъдат въведени в ИИУ директорията и няма да получат 
бюлетини за гласуване. 

 
10. Директория ИИУ: 

 Проверете данните за точност и евентуални пропуски за 
вашата страна в директорията веднага след получаване. 
Поправете или допълнете базата данни веднага. Тази 
информация се използва за изготвяне на адресни етикети и 
пращане на електронна поща.  

 
11. Подпишете чартърите и ги предайте на съответните 

Дистрикти. Дистриктния представител може да се подпише 
под Националния Представител. 

 
12. Националният представител трябва да представи поздрав от 

ИИУ Президента, когао е поканена на чартърна презентация. 
 

13. Националният представител трябва да е отговорна за грижата 
за ИИУ Президент и всички подробности около посещението й в 
страната на НП. Той трябва да е наясно, че когато ИИУ 
президент е поканена на посещение в дадена страна, то тази 
страна поема разноските по настаняване и пътуване от 
момента на влизане в страната до заминаването й. 

 



 

  

14. При планиране на посещение от Президента всеки Клуб, 
Дистрикт или Национално Управително тяло трябва да 
уведоми Централата и да изиска да получи Указанията. 
Указанията трябва да бъдат строго спазени. 

 
15. Награда Маргарет Голдинг: 

НП ще подпише и предаде всички кандидатури за наградата от 
страната до Централата, кандидатурите трябва да бъдат 
получени 14 дни преди срещата на Изпълнителния Комитет 
(датите са публикувани в Директорията). 

 
16. НП трябва винаги да информира заместника си за актуални 

събития и друга информация. 
 

17. Интернет: 
Всички уеб-сайтове трябва да съдържат линк към сайта на 
ИИУ. НП е отговорна да проверява редовно за точност на 
информацията, публикувана на сайтовете на клубовете от 
нейната страна, както и на подобни страници, чието 
съдържание се попълва от посетители.(всмисъл че 
съдържанието се допълва не само от 1 човек). 
 
Новини 
 

“Техническа информация, отнасяща се до предаване на статии” 
 
Техническа информация(по оформяне), би било в помощ ако се следват 
инструкциите за публикации, тъй като получаваме статиите в различни 
формати и размери (както текст, така и снимков материал), както и 
недостатъчно информация относно материала, и понякога това не ни 
позволява да публикуваме статиите.  
 
Формат на материалите, които се изпращат на ИИУ Редактор/Медия 
Мениджър и ИИУ Администратор:  
 
Текс: Word Document: .doc or .docx формат, за предпочитане .docx 
 
Снимки: Висока резолюция .jpg формат  
 
Моля изпращайте снимки, изобразяващи бенефициенти на проект, както и 
членове на клуба. Изображенията трябва да фокусират на проекта, не на 
членовете на клуба. За предпочитане са раздвижени снимки, примерно на 
деца, изпълняващи част от програма в статиите за По-щастливо Бъдеще.  
 
•Моля не включвайте снимки в текста.!!!! Ако сте включили снимки между 
текста на статията, трябва да изпратите снимките отделно, за да може да 
ги използваме в публикацията.  
 
Съдържание на текста:  
 
Истории с човешки елемент:  
 
-Когато изпращате статиите си, моля имайте предвид, че нямаме 
възможност да публикуваме много дълги текстове.  



 

  

 
-Информация за Клуба или Дистрикта: година на създаване, брой членове, 
местоположение/град, име на Клуба или Чеърмена, и друга релевантна 
информация, която би била полезна за статията.  
 
-Тема и информация относно проекта, бенефициентите и общността, на 
която служи.  
 
-Продължителност на проекта: моля посочете, дали това е нов проект или 
настоящ и ако да, от колко години е в действие. 
 
-Ако и когато е възможно, бихме искали да представим истории с човешки 
елемент, разкриващи всички прекрасни проекти, които се изпълняват по 
света. Моля, споделете с нас вашите впечатлени и друга особена 
информация. Може да включите и информация относно 
предизвикателствата в клуба, постиженията, членство и удължаване на 
членство.  
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