
          
 

       Започваме една нова Инъруийлска година 2021/22. 

Година на нови надежди и очаквания за прекрасни случвания и възможности.               

ДИСТРИКТ 248 БЪЛГАРИЯ  продължава  да води и обединява всички клубове в 

страната   с  Чеърмен Елена Захариева и новият Изпълнителен Комитет под 

мотото“ Напред към Съвършенство“.#PINK FIRST #STRONG WOMEN STRONGER WORLD 

 

   



                                            

 

„Скъпи приятелки,                                                                                                                                      

Много е трудно само в две думи да кажеш дълбокия смисъл и важността на тази глобална 

цел.#PINK FIRST Но тези думи идват като естествено продължение на лозунгите от 

предходните години 

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ВОДИМ ПРОМЯНАТА ЗА РАВНОПРАВИЕ И СЪВЪРШЕНСТВО! 

 

Нека в следващата година да мечтаем в розово, да имаме вътрешната сила и енергия да 

вървим срещу течението с усмивка на лицата, със  силата на нашата женственост да 

заразяваме останалите с жажда за живот и да допринасяме за промотиране и 

утвърждаване на правата на жените и момичетата по света. 

 

 Защото розовото е символ на равенство и разбирателство, защото в розово светът 

изглежда по- красив и съвършен.“   

     

Напред към съвършенство! Силни Жени за Силен свят! 

                                   



Послание на Президента на INTERNATIONAL INNER WHEEL Ебе 
Панитери  Мартинес 

 
Скъпи приятелки, 

Жени помагат на жени е ориентацията на моята тема като Президент на ИИУ за 2021-

2022 – „Pink First” 
Искам да споделя с вас някои идеи как ние, членовете на Инър Уийл, можем да дадем ценен 
принос за постигане на по-справедливи и равнопоставени общности.   

Ще има четири области на които ще се обърне внимание: 

 Здравеопазване; 
 Образование; 

 Възможности; 

 Овластяване и права. 
Здравеопазването ще се фокусира основно върху увеличаване на продължителността на живота 

и прекратяване на насилието над жени. 

Образованието ще се превърне в лост за приобщаване : подобряване на грамотността на 

жените, което ще увеличи възможностите им за намиране на работа, ще намали броя на 
ранните бракове и ще подобри тяхното здраве и благосъстояние.  Друго поле за действие ще 

бъде използването на новите технологии за постигане на равенство между половете и 

подобряване на научните технологии, електрониката  (STEM) за жени.  
Възможностите ще се фокусират върху: 

 Увеличаване на участието на жените в общия обем на работната сила като им 

помагаме в намирането на работа и стартирането на собствен бизнес. 

 Признаване и оценка на неплатената грижа и домакинска работа чрез осигуряване 
на обществени услуги, инфраструктура и създаване приоритетно на социлни 

политики за защита на национално ниво. 

 Настояване за равно заплащане; 
 Стремеж за премахване на неравенството при назначаване на работа на жени. 

Овластяване на жените може да бъде постигнато чрез: 

 Осигуряване на участието на жените и създаване на равни възможности за 
лидерство на всички нива на вземане на решение в политическия, икономическия и 

обществен живот. 

 Окуражаване на жените да вземат решения за собственото си здраве, спестявания и 

инвестиции. 
 Подобряване на финансовото приобщаване и икономическите знания; 

 Подкрепа на женските движения и лидерство. 

 Вярвам във всички и всяка една от нас ще можем да допринесем за промотиране на 
правата на жените, да  помогнем за постигането на равенство между половете чрез 

истинското приятелство и насърчаване на идеалите за лична служба и 

международно разбирателство.“ 

  



 Излезе Първият Дигитален Бюлетин  за годината  

на  INTERNATIONAL  INNER WHEEL за 2021-2022 година 

 



 Инър Уийл клуб Свищов присъства на прекрасният 

празник на Центъра за Обществена Подкрепа 

На 01.07.21 г. Дамите от Инър Уийл клуб Свищов имаха удоволствието да присъстват на 
прекрасният празник на Центъра за Обществена Подкрепа по случай 10 години от 
създаването му. Връзката с ЦОП става все по силна и ползотворна от момента, в който си 
подадоха приятелска ръка за подкрепа и взаимопомощ и заради увереността, че 
дейността, която вършат се припокрива с каузите по които работи ИУ Общността. 
Президент 2020/21г. ИУ Д-р Румяна Николаева и Президент 2021/22 Д-р Любомира 
Първанова поднесоха поздравителен адрес на Директор Искра Гайдарова от името на 
всички Приятелки от ИУК Свищов с пожелание да бъдат здрави и дълги години да оставят 
своя отпечатък в социалния живот на града. 
Скрепиха приятелството си с жест, като засадиха в двора на Центъра вечно зелена туя, за 

да пребъде приятелството и сътрудничеството! 

 

  

 

 

 



 Инър Уийл клуб Ямбол проведе церемония по предаване на 

огърлицата 

 На 01.07. в "Диана Палас", се проведе церемония по смяна огърлицата на клуба. 

Настоящият президент Kарамфила Денчева сподели най- важното за изминалата 

инъруилска година. Получихме поздравителен адрес от Марияна Петракиева, Чеърмен 2020-

2021г и Изпълнителния комитет по повод 20 годишнината на клуба. Новият Президент 

Диана Захариева представи новият Борд за 2021-2022. 

С приятелите от Ротари клуб Ямбол си пожелаха здрава, успешна и присъствена нова 

Ротарианска и Инъруилска година!

  

 

 

 

               
 



Колелото на промяната се завъртя и в Инър Уийл клуб 

Каварна.                                                                                              

Приятелките споделиха: „Преминахме през една трудна, но пълноценна година. Горди сме с 

това, че въпреки обстоятелствата продължихме единни и уверени по пътя на 

добротворството. Благодарим на нашия Президент 2020/21 Калинка Банкова, за 

вдъхновението, усмивките и вкусните кулинарни дарове, с които ни радваше. 

Вярваме, че ни предстои още една по-добра, пълноценна и вълнуваща, изпълнена с нови идеи 

и проекти ИУ година, начело с новият ни Президент 2021/2022 Д-р Росица Стоянова  и новия 

Борд - Вицепрезидент Полина Калчева, секретар - Мирела Флетчер, ковчежник- Деница 

Атанасова. 

Продължаваме заедно да водим промяната Напред към съвършенство! #PinkFirst  

 

 
 

 

 

  



 Церемoния по предаване на Огърлицата в Инър Уийл клуб 

Пирдоп 

На 30 юни, с тържествена церемония, много усмивки и добро настроение, ИУ клуб Пирдоп, 

завъртя колелото на Приятелството и предаде Огърлицата. Паст Президент, Тони 

Кафеджиева, благодари на клуба за добре свършената работа, всеотдайността и личната 

служба. Тя предаде Огърлицата на новия Президент, Донка Бикова и пожела успешен 

мандат на Президента, борда и на клуба.  

                          
 

   

 

 

 
 



На 02 юли Инър Уийл клуб Бургас отпразнува 7-мият си рожден ден и ротацията 

на бордовете. Людмила Кудева предаде огърлицата на Катя Мишева. Беше вълнуваща и 

дългоочаквана следковидна вечер, изпълнена с богата програма, добро настроение и много 

усмивки. Благодарим на всички, които ни уважиха и дойдоха на събитието. Пожелаваме на 

нашия нов борд успешна година и нека всички сме все така сплотени и подкрепящи се в 

добрите начинания. 

!                             

          

 



Тържествената церемония по предаване на огърлицата на 

"Инър Уийл клуб Стара Загора - Берое" 

Тържествената церемония по предаване на огърлицата на "Инър Уийл клуб Стара Загора - 
Берое" и представяне на новия Борд на клуба мандат 2021/2022 г. Благодарим на г-жа Елена 
Захариева-Чеърмен на Дистрикт 248 България, г-жа Марияна Стоева-Национален 
представител, г-жа Дияна Милчева - Президент и г-жа Мая Чаушева - Чартър Президент на 
Инър Уийл клуб Пловдив, Лора Янкова - Президент и Росица Йовчева - Паст Президент на 
Инър Уийл клуб Стара Загора, Лили Михайлова - Елект президент и Генка Пейчева - Паст 

Президент на Ротари клуб Стара Загора Берое, че уважиха събитието. 

 

                        
 

 

 

                                                
 



Чеърмен 2021/22 г. Елена Захариева  започна  
обичайната обиколка и срещи с клубовете от 
Дистрикта.  

Първото посещение на Елена Захариева  бе при  Инър Уийл клуб Стара Загора Берое  на 
08.07.21,което бе съчетано с тържественото предаване на Огърлицата.  
При ИУК Нова Загора на 9-ти юли 2021г. 
15.07.21 посещение на Инър Уийл клуб Русе.                                                                                                                      

22.07.21 среща с Инър Уийл клуб Ботевград 

Срещи сърдечни,приятелски,интересни и ползотворни   

  

С дъх на лавандула и код лилаво бе първата сбирка на 

Инър Уийл клуб Каварна след ротацията Първата сбирка след 

ротацията на Инър Уийл клуб Каварна протече изключително ползотворно и освен чисто 

деловите ни решения и гласувания, бяхме много приятно изненадани от отличното 

представяне на каварненските талантливи деца спечелили 1 място в своята възрастова 

група в нац. Конкурс „Води промяната-Твори добро! 

Една от основните каузи на Инър Уийл клуб Каварна е подкрепа и поощряване на 

талантливите деца на Каварна. 

Талантливите деца са подарък за бъдещето. От тях зависи колко добър и интересен ще е 

светът след години. Магията и силата на добрите дела и способността да променяме 

света с добротата си обогатява непредубедената детска фантазия. В доброто трябва да 

се повярва, тогава има повече щастие и приятелство, тогава светът става по прекрасен. 

ВСИЧКО ПРЕКРАСНО ЗАПОЧВА  С РОЗОВО КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО! 

  



Дамите от Инър Уийл клуб Свищов с призив към четящите деца 

да се включат  в националният проект „Дарявай ,докато четеш“в 

местните медии. 

Темите на Международната организация  INNER WHEEL  за годината #PINK FIRST „Напред 

към Съвършенство“ и „ Силни  Жени –Силен Свят“ са причината  дамите от Инър Уийл клуб 

Свищов,  да стартират активностите и да използват възможностите,които предоставя 

националния проект на ИУ Дистрикт248 „ЧЕТИ-ДАРИ. Дамите от Инър Уийл клуб Свищов 

откриха работната си година  с обявяване на каузата „Помогнете на специалните деца от 

ЦДУ Свищов да се адаптират в заобикалящия ги свят‘‘ Една кауза с послание  към децата да 

приемат  в живота си различните  като равни и да им помагат.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 имат 

нужда  от 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.Подходяща е за деца с аутизъм ,с хиперактивност,за деца 

с дифицит на внимание и нарушения на баланса на тялото.Благодарение  на комбинацията  

звук и движение  се стимулира мозъка и специалните познавателни способности на децата. 

Дамите от ИУК Свищов са качили в сайта „ЧЕТИ-ДАРИ‘‘каузата „ Помогнете на 

специалните деца… и очакват от четящите ученици да се включат,проявявайки 

съпричастност и добротворство. 

 

   

 

 



Инър Уийл клуб Стaра Загора Берое - първа изнесена сбирка 

 

Първа сбирка за мандат 2021/2022 година на новия борд и членовете на Инър Уийл клуб 

Стара Загора -Берое. Изнесена, конструктивна, диалогична и усмихната разбира се! 

Приемаме предизвикателствата и продължаваме напред! Успешна година! 

Благодаря ви! 

Вкусотиите, виното и приятелството са създадени с много любов от всички нас! 

 

           
 

 

 
 

 

 
 



  

Инър Уийл клуб София- „За нас бе чест да ни гостува 

прекрасната Елена ЗахариеваЧеърмен 2021/22г Дистрикт248 

 На срещата присъстваха Президентът на Инър Уил клуб София Виолета Матчева, 

ковчежникът на клуба Калина Вапцарова и делегатът на клуба Мари Лазарова. Срещата се 

проведе в NEBO Restaurant & Bar и на нея се обсъдиха плановете на клуба за предстоящи 

благотворителни събития обединени около новия слоган на International Inner Wheel -  “Pink 

First”. За 2021/2022 година Inner Wheel в световен мащаб насочва силите си към 

равноправието на жените във всички области от нашия живот и ако трябва да преведем 

слогана на български - “Дайте път на розовото/дамите/жените”! 

Затова през новия мандат ние ще заложим на кампанията “Жени помагат на жени”, 

продължение на дългогодишната ни благотворителна кампания "Деца помагат на деца". 

Ще сътворим чудна розова градина в “Кардиологичната билница в София” и ще помогнем на 

самотни майки и жени в нужда да живеят достойния живот, който заслужават! 

За нас е чест да бъдем част от голямото семейство на Inner Wheel District 248  

 

                                                



   Благодарение на четящите ученици Инър Уийл клуб 

Стара Загора Берое реализира кауза по национален проект "Чети-

дари" 

Четенето ни прави по-добри хора, стимулира ни да помагаме на онези, които имат нужда! 

Четящите деца направиха възможно Инър Уийл Клуб Стара Загора-Берое да дари три броя 

мултифукционални устройства на Второ ОУ „П.Р.Славейков” гр. Стара Загора. Дарението 

на стойност 800 лева е изпълнена кауза „Да четем повече и да гледаме света с нови очи!” по 

националния проект „Дарявай, докато четеш” на Инер Уил- Клуб Шумен, Дистрикт 248, 

чрез сайта www.chetidari.bg. 

Благодарим на четящите деца за положения труд и дарената доброта! 

Четящите дарители помогнаха на най- малките ученици от това Старозагорско училище, 

да изпълнят желанието си, да повишат интераса на връстниците си и по-големите си каки 

и батковци към четене на книги! Те ще организират викторини, състезания по четене, 

отбелязване на годишнини на български и чужди писатели, драматизации по любими книги. 

И тук ще използват мултифукционалните устройства, за разпечатване на необходимите 

им материали. 

За каузата са дарени 800 кредита, от които 520 кредита са дарили най –малките 

учениците от Второ ОУ „П.Р.Славейков” гр. Стара Загора”. Останалите 280 кредита са 

дарени от двама участника от гр. София-единият, от които е дарил 270 кредита, а 

другият 10 кредита.. 

От активността на българските учениците в сайта www.chetidari.bg и тяхната подкрепа, 

зависи коя ще е следващата изпълнена кауза! 

 

 

 



Инър Уийл клуб Бургас с дарение за международна 

изложба в регионалната библиотека на града 

В Деня на Приятелството искаме да споделим,че със сумата от 500лв. ИУК Бургас подкрепи 

международната изложба, която ще се проведе на 06.08 в Регионалната библиотека "Пейо 

Яворов" Бургас. Пред плочата на Коджакафалията - дарител и закрилник на Бургас, 

извършихме самото дарение. За нас е чест и радост, че ще допренесем и ние за такова 

значимо събитие за нашия град. 

                                           

 

 

Инър Уийл клуб Каварна - Код Аперол на фона на опера на 

открито 

"Определям себе си за шарен, пъстроцветен човек – оставям настрана облеклото, а говоря 

за емоции, усещания и съм щастлива, когато съм заобиколена от хора с които мислим в 

една посока. Когато приех огърлицата моето предизвикателство към момичетата беше, 

че всяка една наша среща ще бъде с код. Една едничка дума – код и тя превръща всичко в 

магия. Кодът на днешната среща беше Аперол, но както винаги казвам, за да бъде още по 

„шано“ – шарено прекрасната ни среща беше на фона на уникалните гласове на тримата 

тенори .Компанията на приятелки, летен коктейл и опера на открито – вълшебно.   

Всичко прекрасно започва с розово!

  

                                            



Инър Уийл клуб СТАРА ЗАГОРА с поредната изпълнена 

кауза по Проект „Чети-Дари“за дарение в Неонатология 

при УМБАЛ гр.Стара Загора  

 

 

 
 

 

 

 

Инициативата на ИУК Стара Загора да дари на Клиниката по неонатология при УМБАЛ гр. 

Стара Загора монитор за проследяване на важни жизнени показатели на недоносените 

бебета чрез националния проект "Чети дари", се изпълни. Мониторът проследява 

сърдечната дейност и кислородното насищане в кръвта на  бебенца. Дава възможност за 

непрекъснат запис. При  животозастрашяващ проблем издава звуков сигнал. 

Децата  отново доказаха, че имат големи сърца, пълни с обич! Четящите деца на 

България помогнаха и тази кауза да стане реалност! 

Приятелките от Клуб Стара Загора с удовлетворение споделиха,че за пореден път се 

убедиха в това ,че има Надежда за нашето бъдеще,за нашите деца и нашата планета. 

 



Инър Уийл клуб БУРГАС  с жест към „Дует Бургас“ 

за  издаване на третият им албум . 

                          
 
За пореден път Дамите от ИУК Бургас  са щастливи от изпълнената си мисия. Те връчиха  

на Дует Бургас- Влади Спасов и Мария Чернева  сумата от 1500 лв  за да подпомогнат 

издаването на техния трети албум . Близо до морето  на емблематичното Казино,където 

талантливите творци са изпяли много от песните си се състоя емоционалната среща и в 

в знак на благодарност Дует Бургас  съобщи,че името на  ИУК  Бургас ще фигурира  в диска и 

ще имат специално място на концертите им. 

                                                    



Инър Уийл клуб Стара Загора помага да се сбъдне 

една детска мечта 

Талантливият възпитаник на балетна школа "Па Де Кре" Кирчо Желязков бе удостоен с 

покана за едногодишно професионално обучение в балетнa компания „Balleto di Siena”, 

Италия под ръководството на изтъкнатия хореограф Марко Бати. Тази престижна 

програма дава шанс за огромно израстване на млади танцьори. 

Кирчо Желязков е ученик в балетния клас на НУМСИ „Христина Морфова“ много усърден и 

трудолюбив и изцяло отдаден на танцовото изкуство.Той е изключително музикален и 

ритмичен, влага старание и прецизност във всеки елемент, има силно сценично присъствие 

и талантът му не остана незабелязан от международното жури на конкурса „Вълшебен 

свят“, където го удостоиха с частична стипендия от 1000 евро за едногодишно обучение в 

Италия. Общата сума на цялата програмата за обучение е на стойност 4500 евро, като 

разходите за престой, храна и консумативи се заплащат отделно за сметка на 

участниците. 

Дамите от Инър Уийл клуб Стара Загора  подкрепиха  младият талант  с дарение от 350 

лв., за да не пропусне тази уникална възможност. Вярваме, че този опит ще му помогне да 

мечтае смело за неговото танцово бъдеще. 

 

 
  



ИНЪР УИЙЛ КЛУБ РУСЕ  ОРГАНИЗИРА   БЛАГОТВОРИТЕЛЕН  КОНЦЕРТ ПОД 

ОТКРИТО НЕБЕ  

                    

Едно забележително културно събитие събра десетки русенци и гости на града в 

Средновековен град Червен привечер на 11 септември! Инициативата на Международния 

дамски клуб “INNER WHEEL“ - Русе обедини красива музика, древна българска история, 

магнетична природа, както и сътрудничеството на два емблематични културни 

института в Дунавската столица - Държавна опера - Русе и Регионален исторически 

музей - Русе!  

ЗаЕдно публиката, с ентусиазъм изкачила подстъпите към древната българска крепост, 

съпреживя забележителните изпълнения на ансамбъл “CARNEVALE”!  

Сред шедьоврите на танцовата музика се откроиха страстните танга на Пиацола, 

аристократичните валсове на Щраус и Шостакович, романтиката на Чайковски, 

лекотата на забавлението с интермецо от “Веселата вдовица”на Лехар, както и 

екзотичния фолклор на съседна Румъния в танца на унгарския композитор Белла Барток…

 

Небе, птици сякаш литнали в такт с музиката, и един наповторим кротък залез, който 

ознаменува финала на концерта в забележителен синхрон, бяха само прелюдия към 

месечината , сякаш любопитно изгряла по-раничко, за да бъде част от впечатляващото 

събитие!  

Дамите от ИУК Русе изказаха хиляди благодарности на всички, които радушно прегърнаха 

идеята им  да случат това вълшебство под открито небе и възможността да се включат 

в благотворителността в помощ на деца с увреждания . 



Инър Уийл клуб Стара Загора Берое стартира проект "В приказното 

царство книжка прочети, приятел намери". На 15.09.2021 г. - откриване на учебната 

година приятелките от ИУК Стара Загора -Берое дариха интересни детски книжки за 

обогатяване фонда на училищните библиотеки на Тринадесето основно училище "Св. 

Паисий Хилендарски" и Средно училище "Иван Вазов" 

ЗА успешна и спорна  учебната година! 

 
 

 

 



 

Инър Уийл клуб Пловдив с инициатива по случай 21 

септември - Световният ден на мира 

Дамите от ИУ Клуб Пловдив почетоха този ден в Централния градски парк ,като подариха 

разноцветни балони на децата, играещи безгрижно в парка и им пожелаха вечно да живеят 

в мир! Сини и жълти балони полетяха към небето! Приятелка от клуба Анастасия Толева 

прочете своята поема “Бежанци”, пресъздаваща мъките и несгодите на роднините й, 

бягащи от войната в недалечното минало. 

С отбелязването на Световния ден на мира, дамите като членове на Инър Уийл за пореден 

път показаха своята солидарност с идеята за свят без насилие и война, за свят с бъдеще и 

приятелство! И призоваха: 

„И нека ние - силните жени да сме заедно в един силен свят, за мир, за уважение, 

безопасност и достойнство за всички!“ 

                  

                                            



                              

  Среща на Инър Уийл клуб Варна Еуропеа с Чеърмен 

на Д 248 за 21/22 ИУ Елена Захариева 

На 25 септември 2021 год. се проведе среща на Инър Уийл клуб Варна Еуропеа с Елена 

Захариева, Чеърмен на Дистрикт 248, България. 

Настроението беше прекрасно, атмосферата - на истинско приятелство с ползотворни 

дискусии на актуалните теми - бъдещи проекти и първото национално Рали на Инър Уийл 

клубовете в България. За Ралито определихме предварителни нови дати 13-15 май във 

Варна. 

Идеите за съвместни проекти буквално бликаха в дискусията. Очаква ни динамична и 

интересна година! 

 

               
 

                

  
 



ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ШУМЕН с изпълнена кауза „ ДА БЪРЗАШ ДА ВИДИШ СВЕТА „ 

по Проект „Дарявай,докато четеш“ 

 

 

 

Четящите деца за пореден път помогнаха на недоносените бебета в Неонатологично 

отделение на МБАЛ-Шумен. Благодарение на тях отделението получи нов ларингоскоп, 

съобщиха  приятелките от  Инър Уийл клуб Шумен. 

Дарението, на стойност 410 лева, е изпълнена кауза „Да бързаш да видиш света!” по 

националния проект „Дарявай, докато четеш”. 

При недоносените бебета и децата погълнали околоплодни води се налага да им бъдат 

поставени медикаменти в трахеята, които подпомагат функционирането на белия дроб и 

усвояването на кислород. Ларингоскопът е уред, осигуряващ видимост на входа на 

трахеята. Това позволява освобождаване на дихателните пътища и възможност за 

интубация. Четящите деца, дарили кредити за каузата, са от Шумен, Бургас, Варна, 

Златица и София. 

 

 

http://www.chetidari.bg/


ИНЪР УИЙЛ клуб СТАРА ЗАГОРА  с дарение към Читалище 

„ Н.Й.Вапцаров“ гр. Дулово 

"Книгата е може би най-сложното и велико чудо от всички чудеса, създадени от 

човечеството по пътя му към щастие и бъдещо могъщество.“ 

Максим Горки 

„Ние от Инър Уийл Клуб Стара Загора вярваме, че четенето е откривателство, четенето е 

това топло, уютно чувство.... 

Дарихме книги на НЧ “Никола Йонков Вапцаров-1895” гр. Дулово и знаем, че всеки, който се 

докосва до богатството на книгите колекционира щастие.“ 

  

 

 

 



Среща на Приятелството, вечер на приятелството при Инър Уийл 

клуб Стара Загора Само желание е нужно да се превърне една редовна среща на 

ИУ клуб в триумф на добротата. На 29.10 редовната среща на ИУК Стара Загора премина 

неусетно и с много настроение, защото ни гостуваха приятелките от ИУК Пловдив. На 

срещата присъстваха и двете носителки на наградата Маргарет Голдинг Мая Чаушева и 

Мария Жекова! Няколко приятни часа с интелигентни и еднакво мислещи жени, за които ИУ 

е начин на живот, за които ИУ е общуване, споделяне на идеи и опит и извисяване на 

човешкия дух над дребнавото ежедневие‘ 

                             
 

                    
  



Скъпи приятелки , през изминалите четири месеца от новата Инъруийлска 2021/22 

година, НИЕ  ЖЕНИТЕ  с цялото си очарование,нежнот, сила и дух приехме 

предизвикателството #PINKFIRST .Всички ЗаЕдно  обединени  в съпричастност,убеденост и 

постоянство да вървим  НАПРЕД КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО и да дадем път на РОЗОВОТО!Защото 

в розово Светът  е по Красив и по Добър !Окрилени от нашата женствена сила да работим 

за един по силен Свят!     #PINKFIRST            #STRONG WOMEN STRONGER WORLD  

 

 

Краси Флорева                                                                                                                                                                                 

Редактор2021/22                                                                                                                                                                                                   
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