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Изпълнителен комитет на 
Дистрикт 248 2021/2022

Дистрикт Чеърмен Елена Захариева
Вице-Чеърмен Радостина Георгиева
Паст-Чеърмен Марияна Петракиева
Секретар Снежанка Желязкова
Ковчежник Ивета Билева
Редактор Красимира Флорева
Уебмастер Стефка Петрова
Международни връзки Снежана Михайлова
Връзки между клубовете             Красимира Узунова
Организатор разширение            Ганка Бургелова 
Национален представител           Марияна Стоева
Зам.Национален Представител   Марияна Йорданова



Президент на ИИУ за 2021-2022 г-жа Ебе Мартинес

-премахване на всички форми на насилие и дискриминация над жени
-подобряване на грамотността на жените и момичетата 
- възможности на жените за работа с равно заплащане и собствен бизнес 
-подкрепа на женските движения и лидерство 



КАКВА БЕШЕ ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА

ДИНАМИЧНА
ЕМОЦИОНАЛНА

ПРОТИВОРЕЧИВА
ИНТЕРЕСНА

ОБЕДИНЯВАЩА
ПРОМЕНЯЩА

ТРУДНА
УДОВЛЕТВОРЯВАЩА

ПРИЯТЕЛСКА



КАКВО СВЪРШИХМЕ
• ИК проведе 20 заседания 
• Чеърмен Елена Захариева посети 16 клуба
• ИК проведе он-лайн срещи с 15 клуба



КАКВО СВЪРШИХМЕ

Проведохме Изборна конференция в Нова Загора съпътствана от изложба 
картини на наши приятелки



КАКВО СВЪРШИХМЕ

Проведохме он-лайн обучение за новоизбраните офицери в клубовете



КАКВО СВЪРШИХМЕ
Проведохме първото за нашия Дистрикт Рали

организирано от ИУ клуб Варна-Еуропеа 



КАКВО СВЪРШИХМЕ

. Приехме нови финансови правила на Дистрикта
.Приехме нов Устав на Сдружение Инър Уийл 

Д248 България
. Членове на Сдружението са 9 клуба

. 12 физически лица учредители са напуснали 
сдружението

. Дарихме материали от първа необходимост в 
размер на 500 лева на Център за подпомагане на 

бежанци от Украйна  



КАКВО СВЪРШИХМЕ

• Поддържахме актуална информация на сайта 
на Дистрикта и във официалната фейсбук 
страница

• Издадохме 3 електронни бюлетина
• Отбелязохме виртуално световния ден на 

Инър Уийл 10-ти януари
• За шеста година имаме представител в ИИУ-

Борд Директор Живка Стоянова бе избрана за 
втори мандат

• Продължихме работата по националния 
проект Чети-дари



Какво още 
• Имаше движение в броя на клубовете през годината като 

в някои моменти бяхме само 23 клуба. 
• За наша радост клубовете  Варна- Марина и Русе –Дунав  

платиха задълженията си и отново са част от нашия 
Дистрикт.

• Клуб Казанлък  реши да се разформирова с гласовете на 7 
от 12 приятелки.

• Същото реши и клуб Ботевград- на проведено Общо 
събрание на клуба се взе решение със 7 от 12 гласа той да 
се разформирова. Все пак там вратата не е напълно 
затворена. Приятелките  имат време да решат дали да 
останат част от семейството на Инър уийл до края на 
месец септември. 



Какво още 
• Още през месец май се създадоха два нови клуба
• ИУ клуб Казанлък Роза Алба в който участват 5 от 

приятелките от стария клуб
• ИУ Клуб Сливен- съвсем нов клуб с ентусиазирани млади 

членове
• В края на тази ИУ година в Дистрикта членуват 27 клуба 



ПРОЕКТИ ПО КОИТО РАБОТИХА 
КЛУБОВЕТЕ 

Много клубове работиха по Националния проект “Чети-дари” 
За периода 2021-2022г., екипът на проекта подготви тестове на 43 книги, 
и така общия брой заглавия с тестове е вече 350.
 Регистрираните до момента ученици в сайта са 1902, като 
новорегистрираните за отчетния период са 200. 
За същия период децата са
прочели 586 книги, като общият им брой е 4125.
 Дарените кредити от децата за каузите са 4850. В резултат на това бяха
изпълнени 11 каузи, финансирани от различни клубове на Дистрикт 248
- 5 каузи на ИУ клуб Шумен
- 3 каузи на ИУ клуб Стара Загора
- 1 кауза на ИУ клуб Стара Загора –Берое
- 1 кауза на ИУ клуб Пловдив
- 1 кауза на ИУ клуб Свищов



КЛУБНИ ПРОЕКТИ 

Както винаги основната дейност в нашия 
Дистрикт се вършеше от клубовете, които 
работеха с ентусиазъм и отдаденост и 
осъществиха прекрасни проекти в полза на 
жените, децата, възрастните, болните, 
талантите.  



ИУ КЛУБ БАЛЧИК

Дамите от ИУК Балчик са 
убедени, че чрез доброта  са 
поели пътя към съвършенството 
и ще продължават да вършат 
ежедневно малки чудеса!

Помогнаха на децата, на 
възрастните хора, на бежанците от 
Украйна, почетоха жертвите на 
пандемията от Ковид, участваха в 
първото Рали и всички Дистриктни 
мероприятия, посрещнаха Чеърмен 
Елена Захариева  



ИУ КЛУБ БАЛЧИК
Новогодишни подаръци за 
деца в неравностойно положение 

Хранителни продукти 

Продукти и санитарни
Материали за бежанците 
От Украйна

Новогодишни подаръци за Дома за 
възрастни хора

Кипариси в двора на храм в памет на 
загиналите от Ковид 



ИУ КЛУБ БАЛЧИК
Дамите от клуба участваха активно

в първото Рали на Дистрикта            Клуб Балчик беше домакин
на тристранна среща с ИУ 
клубовете  Добрич и Каварна

с гост Чеърмен Елена Захариева  

На първи юни отпразнуваха денят на детето с  рисуване на асфалт, тебешири и балони  
е имало подготвено за всеки малчуган, а за прекрасното настроение са допринесли и 
поканените певчески таланти от Детско вокално студио.



ИУ КЛУБ БУРГАС
Дамите от клуба изпълниха каузи свързани с децата в неравностойно 

положение, подкрепиха деца таланти, отделиха внимание на 
здравеопазването и на културата. Приеха 4 нови члена. 



ИУ КЛУБ БУРГАС
Дариха 13 наградени рисунки от 
конкурса „Моята любима буква“ на 
Центъра за обществена подкрепа в 
Бургас.  

Поощриха талантливата Лия за 
участие в поетичния конкурс „Полет 
над вълните“ 
Връчиха стипендия от 500 лева на 
Демира от Центъра за млади таланти 
в Бургас. 

Дариха сума за международна изложба 
проведена в Центъра за съвременно 
изкуство.

Подкрепиха създаването на трети албум 
на дует „Бургас“ 



ИУ КЛУБ БУРГАС
Включиха се в кампанията „По Коледа стават чудеса“ и зарадваха възрастни 
хора и деца от Центъра за работа с деца на улицата. Дариха средства за 
ремонт на кухненския кът в „Социалния център“ в Бургас. 

Подкрепиха две новородени украински бебчета и организираха арт терапия 
за деца идващи от Украйна . 



ИУ КЛУБ БУРГАС
По време на събитието „Вино и любов 
събраха 9 600 лв.Сумата е  за закупуване 
на апарат за реконструкция на 
гърдата, след прекарано
онкологично заболяване, а на 08.06. 
връчиха на КОЦ Бургас сумата от 12 
000 лева, събрана за каузата. 

Споделиха представянето на 
книгата „Ти ще тръгнеш“ 
написана от Яна Вълчанова- член 
на клуба. 



ИУ КЛУБ ВАРНА 
В тези трудни времена, в които бяха подложени на изпитание много 
човешки качества, ИУ клуб Варна успя да съхрани духа на приятелство и 
чувството на  взаимопомощ. През изминалата година дамите от клуба са 
работили в полза на децата и приятелството, както и за разширяване на 
клуба и заздравяване на основните му идеи.



ИУ КЛУБ ВАРНА 

Бяха подпомогнати с финансови 
средства семейства, пострадали от 
войната в Украйна. Приятелки 
предоставиха безвъзмездно свои 
жилища на майки с деца. Бяха 
организирани срещи, в които в дух на 
приятелство се обсъждаха техни 
неотложни проблеми.
Участват в инициативата на ПГКМКС 
/Професионална гимназия по 
компютърно моделиране/ „Заедно 
можем повече“, като подпомагат с 
парични средства болно дете.
Провеждат приятелски срещи на 
клуба и съвместно с Ротари. 



ИУ КЛУБ ВАРНА-ЕУРОПЕА

Дамите от клуба работиха по проекти свързани с правата на жените и 
децата, семейството и образованието, приятелството и службата на 

обществото. 



ИУ КЛУБ ВАРНА-ЕУРОПЕА
• Приятелките от клуба зарадваха с подаръци за Коледа и за рождените 

им дни децата от Центъра за настаняване от семеен тип „Изгрев“ гр. 
Варна и получиха благодарствени усмивки и ръчно изработени 
лакомства

• Организираха 5 арт работилници за адаптацията на деца-бежанци от 
Украйна



ИУ КЛУБ ВАРНА-ЕУРОПЕА

» Дариха по 47 книги на читалище
» „Развитие“ и Читалище „Пробуда“   

Осиновиха кошер в с. Тръстеник и помогнаха на малък 
семеен бизнес, включиха се в акция „Купи-дари“ за 
хората в нужда от с.Тополи, оказаха морална и 
финансова помощ за транспорт на хуманитарни помощи 
за Украйна, срещнаха се с известни личности, с 
приятелки от клубовете и с Чеърмен Елена Захариева  

Организираха първото Рали в Дистрикта!



ИУ КЛУБ ВИДИН 

През отчетната година клуб Видин продължи с благотворителните си 
проекти. Беше проведен и традиционния Благотворителен бал на Инър 
Уийл клуб Видин по време на който са събрани средства от дарения в 
размер на 7100 лева за каузата:  "Златните деца на Видин".  



ИУ КЛУБ ВИДИН 
През годината участвахме във Волейболен турнир за момичета. 
Спортното събитие, посветено на Великденски празници, бе 
организирано от Община Видин със съдействието на Регионалното 
управление на образованието, Инър Уийл Kлуб – Видин и Волейболен 
клуб „Бдин-Вида“. За всички участнички бяха осигурени златни медали и 
грамоти от Инър Уийл клуб Видин. 



ИУ КЛУБ ДИМИТРОВГРАД 
Измина поредната необичайна година. Най-важното през нея е, че 

успяхме да съхранихме приятелството си. През 2021-2022 г, дейностите, 
които извърши ИУК Димитровград не са много, но до колкото е 

възможно продължаваме да правим добрини. 



ИУ КЛУБ ДИМИТРОВГРАД 
Още в началото на ИУ година 
направиха дарение от 100 лв на 
Дневен център за деца с 
увреждания. 

През ноември дариха 400 лева на 
платформата „Нов живот без 
насилие за две многодетни майки“ 
от Кризисния център.  

Продължаваме с подпомагането на 
Даниела Златева, която вече е трети 
курс студентка в ПУ "П. 
Хилендарски", педагогика с 
английски език. 

. 



ИУ КЛУБ ДИМИТРОВГРАД 

Дамите от клуба се включваха в дейностите на Дистрикта и участваха в 
благотворителните балове на Ротари. 
В края на тази ИУ година приеха и две нови приятелки в клуба

Нещата, които правим са от сърце и се надяваме да бъдем живи и здрави, 
за да продължим  каузата си! 



ИУ КЛУБ ЕТРОПОЛЕ

Инициативите на дамите от клуба бяха насочени основно 
към децата 



ИУ КЛУБ ЕТРОПОЛЕ
Дариха парична награда за даровито дете при  ОУ „Христо Ботев“ 
гр.Етрополе.
Направиха едногодишен абонамент на три вестника за старческия дом 
Включиха се в Коледен благотворителен базар „С много ръце за едно   

сърце“ организиран от Interact Club Етрополе-Пирдоп 
Дариха на всички първокласници от гр. Етрополе светлоотразителни 

жилетки.



ИУ КЛУБ ЕТРОПОЛЕ

Както всяка година организираха парти за децата в неравностойно 
положение в гр.Етрополе по случай Международния ден на детето първи 
юни



ИУ КЛУБ ЕТРОПОЛЕ

По инициатива на ИУК Етрополе със съдействието на медицински 
козметик Катя Савова, се проведе презентация на тема: "Как да се грижим
за стареещата кожа" в гр.Етрополе. 



ИУ КЛУБ КАВАРНА 
• Дейността на клуба през отчетния период бе подчинена на мотото

“Напред към съвършенство” и “Всичко прекрасно започва в розово”

И през този отчетен период дейността на клуба бе насочена към грижа за
подрастващите и талантливи деца на Каварна, а както и към разширяване
на международните отношения и създаване на дълготрайно приятелство .



ИУ КЛУБ КАВАРНА 

Грижа за клуба е озеленяването и 
облагородяването на градината край
градската галерия и турската баня, 
където бяха засадени цветя, дървета и 
храсти.
През месец юли бяха наградени деца
от Каварна от националния конкурс
“Не на насилието”. Вдъхновени от
таланта на децата бяха организирани
клубни срещи в които на чаша вино
рисувахме, ръководени от
професионален художник на срещи
във Варна и Каварна.
Месец ноември е месец за борба с 
насилието. По този повод ученици от
ОУ “Йордан Йовков” в града
участваха със свои творби в конкурс -
изложба на тема “ Насилието никога 
не е приемливо“ . 



ИУ КЛУБ КАВАРНА 

На zoom.com срещи се отбелязаха
приоритетите и правилата на работа
на организацията,  както и 
налагащите се промени в устава на 
Сдружениет. Почетена бе паметта на
Маргарет Голдинг.
Дамите от клуба посрещнаха
бежанците от Украйна в града с топла
баница по рецептата на Президента 
на клуба д-р Роси Стоянова и дариха 
настолни игри и средства от първа 
необходимост на новонастанилите се. 

През месец октомври
направихме и разпродадохме
розови мъфини в подкрепа на
каузата за превенция на рака на
гърдата

Беше предоставено дарение от
книги и списания за дома и 
градината на Дома за хора с 
увреждания



ИУ КЛУБ КАВАРНА 

Пред девойки навъзраст 12-14 години бе изнесена беседа за нуждата от 
своевременна превенция на рака на маточната шийка.

Осъществи се он-лайн среща с ИУ клуб Бурса в 
Турция като се изрази надежда за съвместна дейност 
И меморандум за сътрудничество. 

За първи юни- днят на детето се организира
велопоход с игри и веселие на открито



ИУ КЛУБ КАВАРНА 

Клубът се включи в първото за 
страната Рали на Дистрикта с 
домакин Варна Еуропеа

В етап е и кръводарителска 
кампания под надслов- Доброто е в 
кръвта ти – дари добро 

И участва в пролетната среща на 
клубовете Добрич, Балчик и 
Каварна с Чеърмен Елена 
Захариева  



ИУ КЛУБ ЛОВЕЧ

Ние, дамите от Inner Wheel Клуб Ловеч изпълнени с 
ентусиазъм и добротворчество знаем, че заедно можем и 

правим повече!

През годината работихме по темите:

- Помощ за децата от люляковия град

- За жените с любов

- Обществени изяви



ИУ КЛУБ ЛОВЕЧ

Кампания за набиране на материални дарения в подкрепа на „Център за 
обществена подкрепа-Слънце”, дарение на играчки за най-малките в детска 
градина „Снежанка”

И за децата на хората, които ни пазят

• Отдаване почит на дейността на Апостола 
на свободата Васил Левски.

Организирахме посещение в подкрепа на 
българското кино.



ИУ КЛУБ ЛОВЕЧ
Коледна изненада за учениците от  
всички ловешки училища

Събиране и предаване на капачки към 
кампанията за закупуване на детски 
линейки

В подкрепа на недоносените
бебенца:Дарение за Христофор
Цветанов Папазов – детето е родено
от трети опит на инвитро
процедура. Детето се нуждае от
лечение - селективна дорзална
ризотомия, което ще му даде 100
процента шанс за самостоятелност.

Традиционен поздрав и за „Бабинден“   
цветя, дарение  и поздравителен адрес 
за Неонатологията в МБАЛ

• Традиционен поздрав и на „Бабин ден” - цветя, 
дарение  и поздравителни адреси за акушерство и 
неонатология при МБАЛ „Параскев Стоянов” гр. 
Ловеч.



ИУ КЛУБ НОВА ЗАГОРА 
Всяка една от приятелките в клуба успя да отбележи своят рожден ден в 

топла и приятна обстановка. Клубът беше домакин на изборната
конференция на Дистрикт 248 България, която се състоя на 19.03.2022г. 

гр. Нова Загора. 



ИУ КЛУБ НОВА ЗАГОРА 
Дамите от клуба се срещнаха лично с 

възрастните хора от Старчески дом с. 
Баня,  за да им предадат топлината на 
светлия християнски празник Коледа.

И за втора поредна година бе 
организиран и проведен конкурс за 
детска рисунка съвместно с школата по
изкуства “Илия Аврамов “ гр. Нова
Загора. 

Посетиха поредната изложба на Д-р Марияна
Йорданова в хотел “Национал Палас” гр. 
Сливен.

През март 2022г. бе връчена и традиционната
стипендия от 400лв. на школата по изкуства
“Илия Аврамов” гр. Нова Загора. 



ИУ КЛУБ НОВА ЗАГОРА 

През месец април 2022г. Бе приет нов член в клуба – г-жа Андони Спасова.

Изборната конференция бе съпроводено от изложба на
картини на ИУ, както и търРжествена вечеря. Клубът получи 
като дарение две картини от д-р Гала Бодичева и Антония
Коева, както и поздравителен адрес от Ротари Нова Загора. 
Организирано бе и посещение на  градския исторически музей
и Дом на доброто с. Коньово общ. Нова Загора.



ИУ КЛУБ ПИРДОП 

Дамите от клуба осъществиха разнообразни благотворителни 
и дългосрочни инициативи



ИУ КЛУБ ПИРДОП 

Поддържане на два броя къщички за 
книги в гр. Пирдоп и гр. Златица за 
любознателни читатели.
Продължаване на проекта ”Пресичай 
безопасно с Боби и Кели!” Очакваме 
разрешение да бъде поставена  и 
втората кукла в гр. Златица.
Раздадени 65 броя награди на 
първокласници за първия учебен ден.
За деня на народните будители 1 
ноември се раздадоха книги от 
български автори на жители от 
Средногорието.
За деня на християнското семейство 
се проведе конкурс за най-хубава 
семейна снимка и раздадени награди.



ИУ КЛУБ ПИРДОП 

За Коледа подарихме голям цветен телевизор на две деца без родители.

Организиране и посещение на театър „ Искри и сезони” през месец април 
2022 г

Станахме съорганизатори с група млади инициатори за Великден, като 
раздадохме 212 пакета с храна на възрастни хора от района на 
Средногорието. Стойността на проекта ”Великденска трапеза”е 12000 
лв. Средствата са събрани от малък, среден и голям бизнес, заедно с 
участието и на физически лица.



ИУ КЛУБ ПЛЕВЕН

В клуба членуват 19 дами, които работиха в полза на децата, учащите, 
околната среда, приятелството и обществото 



ИУ КЛУБ ПЛЕВЕН

Клубът участва в инициативата
„Безопасност на пътя“ 
с дарение на светлоотразителни 
жилетки за малките ученици. 

Дари компютри и принтери на ОУ „Св.Св. 
Кирил и Методий“ в деня на техния 
празник. 

Дари книги и парични средства на 
Народно читалище „Съгласие“ 



ИУ КЛУБ ПЛЕВЕН

Подпомогна националната 
инициатива на Ротаракт

Срещна се с приятелки от ИУ 
клубовете Ловеч и Свищов, на които 
са кръстници. 

Посрещна Чеърмен Елена Захариева

Отпразнува Коледа и 85 години Ротари 
Плевен -Центрум



ИУ КЛУБ ПЛЕВЕН

Участва в он-лайн честването на 
световния ден на ИУ

И в първото Рали на Дистрикт 248

Присъства на откриването на изложба в 
гр.Кнежа 

И подготви продължаващите проекти за 
Парад на хвърчилата и изработка на 
слънчев часовник. 



ИУ КЛУБ ПЛОВДИВ
Ние дамите от ИУ клуб Пловдив имахме една чудесна година,изпълнена 
с много позитивизъм и красота,с много приятелски усмивки и вяра в 
доброто.Пожелаваме си здраве и много бъдещи срещи,преживявания и 
незабравими емоции.

Нека  пребъде доброто!



ИУ КЛУБ ПЛОВДИВ
Работата на ИУ клуб Пловдив през годината беше ориентирана по следните 

теми:ПРАВАТА НА ДЕЦАТА ,СЕМЕЙСТВО И СТАТУС НА ЖЕНИТЕ

Дамите от клуба почетоха Свтовния ден на мира 21 септември в Централния градски 
парк ,като подариха разноцветни балони на децата, играещи безгрижно в парка. 

Посетиха Дома за социални грижи "Св. св. Константин

и Елена“ за деца и младежи  с физически увреждания. 

В навечерието на Рождество Христово и дни преди

Възкресение като зарадвахме обитателите на дома с 

лични подаръци, лакомства,хранителни продукти, настолни

игри и пъзели за забавление.



ИУ КЛУБ ПЛОВДИВ

ИУ клуб Пловдив подпомогна 
украински семейства с деца, като им 
предостави 
глюкомер,лекарства,хигиенни 
материали, спално бельо и 
завивки,детски дрешки и детски 
играчки,хранителни продукти и други.

Включиха се с кауза „Да оздравеем с 
приказка“ в националния проект „Чети 
и дари“, като благодарение на 
четящите деца  реализираха каузата за 
специализиран апарат за измерване на 
кръвното налягане на малките болни 
деца от Онкохематологично отделение 
към Детска клиника на УМБАЛ "Св. 
Георги" гр. Пловдив. 



ИУ КЛУБ ПЛОВДИВ

Посетиха клуб Стара Загора  по тяхна 
покана, където в приятелска атмосфера 
изказаха уважение към двете носителки 
на наградата „Маргарет Голдинг“-
Мария Жекова –почетен член на ИУ 
клуб Стара Загора  и  Майя Чаушева от 
ИУ клуб Пловдив. 

Присъстваха на 
изборната 
конференция в
Нова Загора 

На 19 май 2022 год. съвмесно с Ротари 
клуб“Пловдив“  тържествено 
отбелязахме 30 години от 
възстановяването на Ротари 
клуб“Пловдив“ и 25 години Инер 
Уийл клуб Пловдив. 



ИУ КЛУБ ПЛОВДИВ
На 07.06.2022г се навършиха 25 години от създаването на ИУ клуб 
Пловдив- първият ИУ клуб в България. Инъруйлска година,изпълненас 
ентусиазъм, добротворство и благотворителност! 



ИУ КЛУБ СВИЩОВ 
През  изминалата трудна годината дейността на нашият клуб бе  обърнат към 

най-уязвимите групи от обществото  и бяха приоритет  темите за жената и 

семейството, за децата и образованието, грижа за възрастните хора 



ИУ КЛУБ СВИЩОВ 

Дамите от ИнърУийл клуб Свищов, 
доставиха радост и вдъхнаха сила на 
едно осем годишно дете, загубило и 
двамата си родители. Антоан има 
своето семейство в лицето на 
неговата баба, която изцяло сама се 
грижи за него.Подкрепихме ги с 
парични средства и си обещахме 
нови срещи.

Проведени бяха приятелски срещи с 
клубовете Плевен и Ловеч. Приети бяха 
и три прекрасни млади дами като нови 
членове. 



ИУ КЛУБ СВИЩОВ 

Дамите от клуба подкрепят дейността на Центъра за обществена 
подкрепаи засадиха вечно зелена туя в двора на центъра за да препъде 
приятелството и сътрудничеството.  Създадоха Коледно настроение за 
децата в центъра и ги дариха с топлина, радост и надежда. 



ИУ КЛУБ СВИЩОВ 

Дамите от ИУК Свищов имат специално 
отношение към възрастните хора от Дом 
„Мария Луиза“. С редовните си 
посещения се стараят да ги даряват с 
внимание, защото добрата дума, 
усмивката и усещането за споделеност 
им вдъхват увереност и сила. 

За Коледа бяха закупени прежди за 
възрастните дами с които те изплетоха 
шалчета за децата от ЦОП, а децата 
направиха за възрастните хора сувенири и 
картички. 



ИУ КЛУБ СВИЩОВ 

Партньорството на ИнърУийл клуб Свищов с Дневен Център за деца с 
увреждания се развива непрекъснато в годините и допринася за по 
доброто съществуване на специалните деца. Заедно с Приятелите от 
Ротари клуб Свищов дамите от ИУК Свищов обединиха усилия и 
участваха в общ проект за обзавеждане и оборудване на Зала за проекти в 
ДЦДУ. В тази стая децата ще провеждат групова работа и ще се включат 
в още дейности. 



ИУ КЛУБ СВИЩОВ 
В Световният ден на информираност за 
аутизма, Дамите от ИУК Свищов обявиха 
успешното приключване на каузата “Да 
помогнем на специалните деца от 
Центъра за Деца с увреждания Свищов, 
да се адаптират в заобикалящия ги свят". 
Децата от Центъра имат нужда да могат 
да разбират, да подобрят координацията 
си, да общуват, да се съсредоточават и 
подобряват двигателната си способност. 
За да постигнат това е нужна специална 
подготовка чрез SAUNDSORY-музикално 
двигателна програма за мозъка и тялото. 
Тази програма е инсталирана в 
комбинация с BLUETOOTH слушалки с 
въздушна и костна проводимост. Каузата 
е осъществена   заедно със 
съпричастността на четящите и 
състрадателни деца от Проекта“Чети-
Дари“



ИУ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА
Инър Уийл клуб Стара Загора открихме новата инъруилска година с 

нетърпение да сме отново заедно, с настроение, малки розови подаръчета 
с логото на годината, с набелязване на основните цели и планове, 

водейки се от основните теми на годината и целите на организацията ни. 
Както повелява девизът – PINK FIRST, с розов плам в сърцата се 

обърнахме към проблемите на жените и децата в неравностойно 
положение в нашия град.



ИУ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА

Клубът работи активно с Център за 
ранно детско развитие помогна на 
семейства с материални 
затруднения, като закупи бебешки 
колички.

За Коледа дариха 
играчки за всички деца

ИУК Стара Загора подкрепи активно 
кампанията за набиране средства за 
лечение на дете с онкологично 
заболяване „Подай ръка на Ромина“. 

За Великден се включиха с 
цялото ротарианско семейство 
в благотворителен базар за 
закупуване на апаратура за 
Неонатологията в града. 

В месеца за борба с раковите заболявания –
Октомври, подкрепиха финансово  общоградската 
кампания за закупуване на апарат за 
имунохистологични изследвания за Комплексния 
онкологичен център – Стара Загора. 
В обявения от ООН Световен ден на доброто 
подкрепихме финансово инициативата на РК Ст. 
Загора, за набиране на средства за обучение на 
кучета – водачи на незрящи хора по проекта „Очи на 
четири лапи“.



ИУ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА
С грижа за собственото ни здраве проведохме два похода в гората край града 
заедно с ИУК Стара Загора – Берое. И до Мегалита в Бузовград

Заедно с други клубове от град Стара Загора участвахме в благотворителна 
викторина с кауза – набиране на средства за закупуване на електронни четци 
за библиотека „Родина“, която освен удовлетворение от дарителството с 
благородна цел, ни донесе и изключително забавление с приятели и 
съмишленици.



ИУ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА

ИУ клуб Стара Загора взе решение да 
подкрепи млад танцьор от Балет Па Де 
Кре за обучението му в Италия. 

Дариха книги за читалището в 
гр.Дулово и Старозагорски Минерални 
бани 

Подариха поредици на съвременни 
детски книги на библиотека Родина в 
Ст.Загора. 

През цялата година по различни 
поводи и празници подкрепяха дома 
за възрастни хора в Старозагорски 
минерални бани. 



ИУ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА

Приключиха успешно три каузи в националния проект „Чети-дари“ 
-Даряване на апаратура за клиниката по Неонатология
-„Осиновяване на птица“ от Спасителен център  
за диви животни 
- Даряване на монитор за подобряване и 
онагледяване на учебния процес в
интерактивна класна стая на СОУ „В. Левски“

Поставиха три информационни табели на античните разкопки в центъра на 
града, като почетоха хилядолетната история, оставила отпечатъка си в Стара 
Загора



ИУ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА

Посетиха други клубове и Дистриктни мероприятия,  проведоха срещи на клуба 
и отпразнуваха своя 21-ви рожден ден. 



ИУ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА-БЕРОЕ

Дамите от клуба работиха и реализираха много каузи в полза на децата и 
обществото за здравеопазване и образование 



ИУ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА-БЕРОЕ
Основния проект за годината бе 
„Усмихни родител, усмихни дете“. 
Осигурени бяха 42 ваучери за 
фризьор, козметик, масаж и 
гинекологични прегледи на майки 
на деца с увреждания и специални 

образователни потребности. 
Проведе се консултация на 
тема“Справяне с трудните емоции“, 
беседа за правата на децата със 
специфични потребности. По случай 
1-ви юни, денят на детето бе 
организирано тържество  за децата 
и техните родители в двора на 
Дневния център за деца и младежи 
с увреждания гр. Стара Загора. 



ИУ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА-БЕРОЕ
В рамките на проекта "В приказното царство книжка прочети, приятел намери„ бяха 
дарени книги на различни училища и портрети на български владетели и присъствие на 
детски спектакли в две училища и една детска градина. 

На 23.04.2022 г., по покана на Инър Уийл клуб Стара Загора, присъстваха на 
дарителската кампания „Боядисай яйце,спаси детско сърце“за  Великден. 
Спонсорираха мюзикъл за деца "Лунна приказка" на детска театрална студия 
"Метроном" при Национално училище за музикални изкуства "Христина Морфова" гр. 
Стара Загора.



ИУ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА-БЕРОЕ
В сферата на здравеопазването реализираха проект ‚Да направим Клиника по 
„Детска хирургия” в УМБАЛ едно по-приятно място, като дариха 3  телевизора, 
дизайнерска библиотека и картини на децата от националния конкурс на Дистрикта  
"Води промяната - твори добро„
Подпомогнаха и закупуването на автоматичен апарат за имунохистохимични 
изследвания за Компексен онкологичен център Стара Загора. 

Три приятелки от клуба участваха със свои картини в изложбата организирана по време 
на Изборната конференция в Нова Загора. 
Клубът взе участие и в отбелязването на 98 години Инър Уийл на он-лайн събитие на 
Дистрикта, както и в първото Рали в гр.Варна и подкрепи финансово и с присъствие 
инициативи на ИУ клуб Бургас, ИУ клуб Стара Загора и Ротари



ИУ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА-БЕРОЕ

Заедно с Лайънс и Лео клуб дамите 
от ИУ клуб Стара Загора –Берое се 
включиха в засаждането на 
юбилейна гора. Участваха в "Куиз 
игра с кауза" между отбори на 
неправителствени организации за 
закупуване на електронни четци за 
Библиотека Родина - гр.Стара 
Загора. 
Участваха в спектакъла "Тя е ... 
България" на фолклорен фестивал  
"Тракийски стъпки" - проекта на 
Ротари клуб Стара Загора Берое. 
Включиха се и в проект Родолюбие в 
тур пети „Траки и войводи“ и в 
тридневно пътешествие по случай 
Трети март.  



ИУ КЛУБ ХАРМАНЛИ
Изминаващата Инъруилска година беше успешна за  клуб Харманли  въпреки 
пандемичната обстановка и невъзможността за редовни сбирки.Но успяхме да 
останем свързани и да свършим малко работа и да приемем двама нови 
членове.



ИУ КЛУБ ХАРМАНЛИ
Подновихме годишният абонамент за вестници на Дома за стари хора в града.
На традиционното ни Пролетно благотворително парти успяхме да съберем 
необходимата сума за осъществяването на наша дългогодишна идея , а 
именно поставяне на фигури на деца в реален размер на пешеходните пътеки 
пред училищата и детските градини в нашия град.За съжаление поради 
технически неясноти засега монтирането им е отложено,но се надяваме до 
началото на новата учебна година да довършим реализацията на този проект.



ИУ КЛУБ ХАРМАНЛИ

Част от сумата събрана на 
благотворителното парти дарихме за 
лечението на петнайсетгодишният 
Господин Панайотов ,който се нуждаеше 
от спешна операция в  чужбина.

По традиция ,на 24 май за отличен успех 
нашият клуб награди двама отличника от 
двете средни училища в града,от СУ 
,,Неофит Рилски “ Джано Михайлов и от 
ПГЕТ ,,Захари Стоянов” Анастасия 
Иванова. 

На 2 юни в Димитровград  ни посети 
Чеърмен Елена Захариева,като срещата 
беше обща за клубовете Димитровград , 
Хасково и Харманли.



ИУ КЛУБ ХАСКОВО 

Поради съществуващата пандемия  през изминалата година 
приятелките от клуба нямаха възможност да общуват активно и 
контактите бяха основно он-лайн. Но клубът се включи в 
Дистриктните мероприятия- Изборна конференция и обучение и 
осъществиха няколко благотворителни инициативи. 



ИУ КЛУБ ХАСКОВО 
Преди Денят на Християнското семейство направиха малко дарение за
ЦНСТДМУ-2 – гр. Хасково. За Коледа бяха приготвени кашони с продукти от първа
необходимост и подаръци за някои от децата и с помощта на Общностен център
гр. Хасково ги доставихме до семейства на деца в неравностойно положение.
През месец март 2022 година съвместно с единия от Ротари клубовете в гр.
Хасково се направи дарение на ЦНСТДМУ-2 гр. Хасково, като клубът закупи
велоергометър за нуждите на децата и два броя пътеки.
На 09.06.2022г.ИУК Хасково дари на Центъра за комплексно обслужване на деца
с увреждания и хронични заболявания - Сет 2в1 -масажно легло и работна
табуретка на стойност 499.00лв



ИУ КЛУБ ШУМЕН

Във връзката с пандемията, провеждането на присътственни срещи, събрания 
и клубни мероприятия бяха крайно ограничени. Успявахме да участваме 
онлайн в живота на Дистрикта и взимахме важни решения за нашият клуб. 
Въпреки сложната ситуация, успяхме да присъединим нов член на нашия 
задружен клуб - Виктория Христова. В момента сме 23 дами. 
На 26.06.2021 г. клубът беше домакин на Отчетната конференция и церемония 
по смяна на огърлицата. 



ИУ КЛУБ ШУМЕН
На 19.03.22 направихме дарение за отряд ППС – Берковица с ръководител 
Сергей Цветков. Подарихме GPS приемник със система за проследяване на 
куче спасител. 
През април посетихме Дом за стари хора в гр.Шумен. С много настроение, 
любов и радост в този ден боядисвахме великденските яйца. 

През месец май дамите от клуба
засадиха 19 дръвчета на територията
на гр. Шумен

Дамите от клуба помогнаха и на бежанци от Украйна като заедно и лично 
дариха ел.уреди, почистващи препарати и хранителни продукти. 



ИУ КЛУБ ШУМЕН
Клубът продължава да работи по 
проекта „Чети-дари“ и финансира 5 
реализирани каузи: ларингоскоп за 
неонатологично отделение, кучета 
асистенти на деца с диабет и на деца с 
аутизъм, кислородни апарати и 
теглилка за неонатология, реставрация 
на първия български вестник. 
Дарихме 100 книги от селекцията на 
сайта“Чети-дари“ на Регионалната 
библиотека и обособихме кътове на 
проекта. Отбелязахме световния ден на 
книгата и авторското право. В началото 
на тази година проектът „Чети, дари“ 
беше избран в конкурс и финансово 
подкрепен с 1000лв. от „АмРест Кофи“ 
ЕООД,  представител на 
Старбъкс/Starbucks за България.



ИУ КЛУБ ЯМБОЛ
Клуб Ямбол е в семейството на ИУ вече 21 години. През годината дамите 
от клуба работиха в полза на децата, бежанците и обществото. 
Ние, дамите от ИУ клуб Ямбол, вървяхме и ще продължаваме да вървим 
по пътя на благотворителността, състраданието, готовността за помощ и 
подкрепа, разбирателство и сътрудничество, изпълнени с ентусиазъм, 
добронамереност и позитивизъм за осъществяване на добри дела!



ИУ КЛУБ ЯМБОЛ
Клубът се включи в обзавеждане на 
сензорна стая за деца със специални 
потребности в Комплекс за социални 
услуги за деца и възрастни Ямбол.

Дамите от клуба откликнаха с болка и 
съпричастност на организираното събитие 
в подкрепа на малкия Митко, нуждаещ се 
от голяма парична сума за трансплантация 
на костен мозък в Израел.

Не останахме безучастни и към съдбата 
на украинските бежанци в Ямбол. 
Дарихме хладилник, за да се съхраняват 
храните на малките деца и също така 
сключихме споразумение с аптека, която 
да предоставя лекарства за сумата от 500 
лв. на нуждаещи се. 



ИУ КЛУБ ЯМБОЛ

Дамите се включиха активно в 
живота на Дистрикта и участваха в 
Иборната конференция и първото 
Рали на Дистрикта, както и в 
учредяването и чартирането на ИУ 
Клуб Сливен. 

Връзките с Ротари са 
дългогодишни и традиционни и 
съвместно с тях клуб Ямбол 
проведе пролетна екскурзия и 
отбеляза 117 години Ротари в 
България 


