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 ВСИЧКИ КЛУБОВЕОТ ДИСТРИКТ248 БЪЛГАРИЯ ПРОДЪЛЖИХА  ДА 
РАБОТЯТ ПОД ОТГОВОРНОТО РЪКОВОДСТВО НА ЧЕЪРМЕН 2021/22 ЕЛЕНА 
ЗАХАРИЕВА И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ  КОМИТЕТ НА ДИСТРИКТА,ВЪПРЕКИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ,КОИТО ПРОДЪЛЖАВА ДА НИ ПОДНАСЯ  НОВОТО 
ВРЕМЕ И НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПРОВЕЖДАМЕ СЪБИТИЯТА СИ . НО 
ВИНАГИ ИМА НАЧИН ! И ТОВА ГО ДОКАЗВААТ  ТЕЗИ ТРИ МЕСЕЦА 
/ОКТОМВРИ,НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ  ПРЕЗ 2021 ГОДИНА.  

ДОБРОТО дава искрица надежда ,внася любов и вяра.Доброто 
прави света по добър,по чист и ни прави по човечни !Във 
времето на трудности всички имаме нужда да повярваме в 
доброто!Доброто носи Добро!Това го доказва цялата енергия 
и позитивизъм с която сърцатите Дами от Клубовете 
стават съпричастни и подават ръка там където има нужда 
от помощ.  

 



 
 
ИнърУийл клуб СтараЗагора-Берое се 
включи в кампанията „Да помогнем заедно на 
Комплексен онкологичен център - гр. Стара Загора 
 
 
 

ИнърУийл клуб Стара Загора Берое се включи в кампанията „Да 
помогнем заедно на Комплексен онкологичен център – Стара 
Загора“.  Приятелките дариха средства за закупуване на 
автоматичен апарат за имунохистохимични изследвания. С 
апарата ще се скъси времето от диагнозата до започването 
на лечението, може да работи 24 часа в денонощието, дава 
възможност от един препарат да се направят серия 
протоколи от различни тестове, с които да се диференцира 
точния вид на съответния тумор, който да доведе до една 
персонализирана терапия за тези пациенти. 

 

 



ИнърУийл клуб Свищов с жест към Дом за 
стари хора "Мария Луиза" в Международния ден 
на възрастните хора 

На Първи октомври в Международния ден на възрастните хора дамите 
от ИнърУийл клуб Свищов посетихме Дом за стари хора „Мария Луиза“ в 
града. Хората от третата възраст, нашите родители и прародители 
трябва да изживеят живота си достойно.Техният Път, който са 
извървяли в труд, грижи, мъдрост и знания е наш житейски 
урок.Старостта е естествена част от живота, но някъде лицето и е 
тъжно, най –вече на тези, които са откъснати от своите близки и са в 
невъзможност да продължат активния си начин на живот. Затова ние 
дамите от ИУК Свищов имаме специално отношение към възрастните 
хора от Дом „Мария Луиза“. С поредните си посещения се стараем да ги 
даряваме с внимание, защото добрата дума, усмивката и усещането за 
споделеност им вдъхват увереност и сила. Дарихме им консумативи, 
толкова нужни за най нуждаещите се. Подготвихме 20 бр. протектора 
за единични легла и 200 бр. памперс постелки. Всяка подкрепа дадена от 
сърце и в правилния момент е безценна. 
#PINKFIRST #STONGWOMENSTRONGERWORLD 

  
 
  



 ИнърУийл клуб Балчик посетиха дома за 
възрастни хора в гр. Балчик 
 
 ИнърУийл клуб Балчик избраха да отбележат международния ден на 
възрастните хора – първи октомври, като организираха посещение на 
дома за възрастни хора в гр. Балчик, подготвиха за тях традиционната 
българска питка със сирене и разбира се нещо сладичко. В момента там 
има 32 домуващи, като половината от тях ги очакваха празнично 
облечени.Приятелките поздравиха възрастните хора  най-сърдечно, 
отбелязаха техния принос към обществото, засвидетелстваха им 
своето приятелство, като им обещаха да не се чувстват изолирани, 
защотоще ги посещават и в делници и в празници! 
Разделиха се с пожелания едни към други за здраве и дълъг живот! 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
С много положителни емоции започна тази година 

за ИнърУийл клуб Бургас 

Първо си намерихме, ново по-хубаво и уютно място за провеждане на 
сбирките - в една от залите на обновения хотел България и второ 
приехме две нови приятелки - Анелия Иванова и Димка Шивачева, които 
имат заряда и енергията да се впуснат с нас в добротворството. 
Добре дошли  Приятелки ! 

 

 



Дамите от ИнърУийл клуб Стара Загора, 
приключиха един прекрасен проект 

Стара Загора е минало и величава история, създавана век след век, 
оцеляла във времето и устремена в бъдещето. Това е град - приказка, 
сътворена от природата и човека, хармония от прави улици, аромат на 
липи, роден дом на много поети, зеленина и цветя, истинска 
архитектурна магия... град с история на над 8000 години. 
ИнърУийл Клуб Стара Загора съвместно с Регионален Исторически 
музей успяхa да реализирaт проект описващ богатството на нашата 
култура. Дариха и поставиха 3 означителни табели на античната 
улица в Античен форумен комплекс на Августа Траяна. 
Отпразнуваха с чаша вино успешно реализирания проект, а техни гости 
бяха и приятелите от Ротари Клуб Стара Загора, ИнърУийл Клуб Берое 
Стара Загора, Интеракт и Сателитен Ротари-Е клуб, представители 
на община Стара Загора и Регионален исторически музей. 
Вярваме, че пътят към ефективното съхранение е един - атрактивно 
представяне на богатството на град Стара Загора. Културното 
наследство е мост, който свързва нашето минало, настоящето и 
бъдещето ни. 

  



ИнърУийл клуб Варна Еуропеа имахa 
прекрасна среща с ИнърУийл клуб Русе-Дунав 

 
 ИУК Варна Еуропеа имахa прекрасна среща с ИУК Русе-Дунав в красивия  
Дунавски град- с много интересни разговори, смях, шеги, планове за 
бъдещи срещи и проекти - с Даниела Йорданова-Холм, Миглена 
Димитрова, Анелия Камарашева, Диана Димитрова, Димитрина 
Костадинова  и Севдалина Ванкова. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ИнърУийл Етрополе - Нека пазим децата на 
пътя! 

 За трета поредна година  ИнърУийл клуб Етрополе подари на всеки 
първолак светлоотразителна жилетка послучай започването на 
новата учебна година. 

  
 

 



  

Нови членове в ИнърУийл клуб Варна Еуропеа 

Щастливите моменти с новите приятелки запечатани за следващите 
години. 
На 13.10. 2021 г. ИУК Варна  приеха първите си нови членове за годината . 
Казаха добре дошли на новите приятелки Димитрина Константинова и 
Деница Илиева . 
 

 

 



ИнърУийл клуб Варна Еуропеа си 
осинови кошер с пчели 

Съвременните учени твърдят, че ако изчезнат пчелите, много скоро 
след това няма да има никаква реколта и неимоверно ще изчезнат 
много растения, а в последствие животните и хората. И това ще се 
случи само за няколко години. 
Без пчеларите пчелите ще изчезнат. Ние вярваме, че най-добрият начин 
да се грижим за пчелите е като подкрепяме техните пазители. 
ИУК Варна Еуропеа си осиновиха кошер с пчели, така освен че спасиха 60 
000 пчели, а за една година те ще се умножат, подпомогнаха и едно 
семейство пчелари, което се грижи за тях. 
Като благодарност за тяхната помощ пък в продължение на 1г ще 
получават всеки месец вкусен, чист, български мед. Всяко бурканче мед 
директно финансира своя производител и същевременно помага за 
изграждането на устойчиво пчеларство в България. 

 
 



ИнърУийл клуб Каварна - всичко прекрасно 
започва в розово 

Домашно приготвените мъфини са най-вкусни, а направените с много 
любов са направо вълшебни. Октомври е месеца за борба с рака на 
гърдата. Затова в седмицата 25.10 - 31.10.2021 г. всеки закупил мъфин, 
лично направен от дамите на ИнърУийл клуб Каварна дарява 1 лев за 
организацията по провеждането на профелактични прегледи за 
превенция на рака на млечната жлеза. 
Всичко прекрасно започва в розово и заедно можем повече! 

 
  

  
 



ИнърУийл клуб Варна Еуропеа с дарение по случай 1-
ви ноември, денят на Народните БудителиПо случай 1-ви 
ноември, денят на Народните Будители, ИУК ВарнаЕуропеа дарихa по 47 
книги детско-юношеска литература на читалищата "Развитие 1903" в 
с. Блъсково и "Пробуда 1899" в Провадия и в с.Кривня. 

  

  

Празникът е повод да си припомним всички книжовници и просветители 
от българската история и настояще, но и да подкрепим тези, които в 
тези дигитални времена се опитват да поддържат желанието в 
децата и младежите да четат хартиени книги, а не на екрана на 
компютъра. 
И двете читалища имат дълга и успешна история с танцови състави, 
музеи, участие и медали от много регионални конкурси. Разбира се, 
работата им е силно затруднена и от епидемиологичната 
обстановка.Останахме изключително впечатлени от две невероятни 
жени - Недялка Иванова от с.Блъсково и Красимира Костадинова от 
с.Кривня, които въпреки трудностите, поддържат духа на 
българщината. 



ИнърУийл клуб Пирдоп, започна новата, 
активна година с традиционни инициативи. 

По традиция, зарадваха първокласниците от Начално училище "Тодор 
Влайков" с интересни помагала и учебници. 
Вече върви във Фейсбук и успешната им инициатива, посветена на Деня 
на будителите. За поредна година, подбират актуални заглавия от 
български автори, които очакват своите ревностни читатели. На 20 
октомври 2021 год., на среща на клуба, приеха и нов член. Поздравиха 
новата Приятелка Захаринка Бодурова с Добре дошла в 
голямотоИнъруийлско семейство. 

 

 



  

  

В деня наНароднитеБудители- 
ИнърУийлклубСтараЗагораБероеподкрепибл

аготворителниябазар „ПодайръканаРомина“, 
организиранотСНЦ „ЗонтаклубСтараЗагора“ 
 

 

 

 

 



  

ИнърУийл клуб Бургас с дарение към "Центъра 
за обществена подкрепа - Бургас" 

В продължение на конкурса "Моята Любима Буква", ИУК Бургас дари на 
"Центъра за обществена подкрепа - Бургас", рамкирани 13-те наградени 
рисунки на малките таланти. Нека те красят стените в сградата, 
където се намира това толкова необходимо за обществото ни 
учреждение. 

 

 

 



  

ИнърУийл клуб Варна Еуропеа направиха 
дарение на център за деца лишени от родителска 
грижа "Изгрев", гр. Варна. 

ИнърУийл клуб Варна Еуропеа дариха дълготрайни хранителни 
продукти на център за деца лишени от родителска грижа "Изгрев", гр. 
Варна. 
Имаха изключително приятен и полезен разговор с директорката на 
дома Светлана Драганова, както и с Ася Йорданова и Йоана 
Богословова. Невероятни жени, които се грижат за децата като за 
свои собствени в изключително трудни условия. Това бе първото им 
посещение в центъра и вече имат идеи за много следващи проекти и 
инициативи! 

 

 



 ИнърУийл клуб София посетиха една от малките къщи 

на Фондация “Надежда за малките” в София 

 

Момичетата от ИнърУихл клуб София посетиха една от малките къщи 
на Фондация “Надежда за малките” в София и зарадваха 5 дечица между 
2 и 4 години и 10 бебенца с подаръци и пресни плодове. Дамите от клуба 
дариха и 600 лева на фондацията за ежемесечните нужди от храна на 
“батковците и каките” в малките къщи. 
Най-щастлив от посещението беше 3 годишния сладур на първата 
снимка, с когото момичетата успяха да си поговорят и поиграят. 
Бебетата също получиха специално внимание, защото освен нужда от 
подаръци, децата имат нужда и от много любов и ласки! 
Ако и Вие искате да подкрепите фондация “Надежда за малките”, в 
която наистина се полагат невероятни грижи за изоставените дечица 
още в родилния дом, посетете техния сайтwww.hope.bg и харесайте 
страницата Деца помагат на деца, в която съвсем скоро ще стартира 
новата  благотворителна инициатива!  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 



ИНЪР УИЙЛ КЛУБ БУРГАС  СЕ ВКЛЮЧИ В КОЛЕДНАТА 

КАМПАНИЯ „ПО КОЛЕДА СТАВАТ ЧУДЕСА“ на сдружение „УСМИВКА“ 

Дамите от ИнърУийл клуб Бургас  се включиха в организираната от 
Сдружение „ Усмивка „ коледна кампания „По коледа стават чудеса-да 
дарим усмивка на възрастните хора в Бургас“                           
Приятелките  закупиха  хранителни продукти ,които ще бъдат дарени 
на възрастни хора изпаднали в нужда.Също така направиха дарение на 
Центъра за работа с деца на улицата в дрешки и хранителни продукти. 
Дамите споделиха:“Вярваме,че ако всеки от нас прави по един такъв  
малък жест по –често усмивките около нас ще са повече“ 

 



ИнърУийл клуб Свищов успяха да дарят с 
топлина, обич и вяра едно детско сърчице 

„В деня на Християнското семейство ИУК Свищов бяхме изпълнени с 
надежда и удовлетворение, защото успяхме да дарим с топлина, обич и 
вяра едно детско сърчице. 
В името на християнските добродетели, като жени майки, съпруги и 
пазителки на семейството, ние Дамите от ИнърУийл клуб Свищов, 
доставихме радост и вдъхнахме сила на едно осем годишно дете, 
загубило и двамата си родители. Губи баща си преди да навърши 
първата си година, а Ковид-19 отнема и майка му през април 2021 
година. Въпреки тежките загуби, Антоан има своето семейство в 
лицето на неговата баба, която изцяло сама се грижи за него. 
Детето посещава Центъра за Обществена 
Подкрепа, с който сме в много тясна връзка и точно там направихме 
една мила среща с детето и баба му. Дадохме своята силна подкрепа и 
увереност на тази съкрушена от скръб жена, за това че може да 
разчита на нас, а с Антоан водихме непринуден разговор за неговите 
успехи и таланти. 
Подкрепихме ги с парични средства и си обещахме нови срещи. 
Подадената ръка за помощ в тежки моменти е безценна. 

 



Един от приоритетите на ИнърУийл клуб 
Каварна е подкрепата и грижата за жени и 

деца в риск25 ноември е Международен ден на ООН за борба с насилието над 

жени и момичета. 
Понякога животът ни поставя в несигурни ситуации, които водят до повишаване 
на напрежението в човека. За съжаление, понякога това ежедневно напрежение от 
работата, бизнеса и несигурната обстановка около нас се натрупва и потърпевши 
от нашата несигурност са именно най-близките ни, с които прекарваме най-много 
време. Точно такава е ситуацията в тази пандемична обстановка .В такъв 
момент, ако не успеем да овладеем емоциите си на време, те могат да ескалират и 
да имат опасни последици за нас или за нашите най-близки хора. Такава може да 
бъде проявата на домашно насилие,като то не винаги е само физическо , и 
психологическо,икономическо,сексуално. 
Агресията срещу нежния пол е шокираща . Мащабът на проблема остава 
тревожен: всяка трета жена в Европейския съюз е преживяла физическо и/или 
сексуално насилие. Насилието над жени съществува във всяка държава, култура и 
общност. Пандемията от COVID-19 отново показа, че за някои жени дори 
обственият им дом не е безопасно място. 
Един от приоритетите на ИнърУийл клуб Каварна е подкрепата и грижата за жени 
и деца в риск.Затова решихме да насочим вниманието на младите хора към този 
глобален проблем,организирайки конкурс за рисунка на тема : НЕ НА НАСИЛИЕТО 
Благодарим на всички деца ,които се включиха в тази инициатива .Ние дамите от 
ИнърУийл клуб Каварна оценихме тяхното творчество не само по художествената 
му стойност , а най вече по посланията във техните рисунки. 

  
  



 Дамите от ИнърУийл клуб Балчик помагат 
на деца в нужда 

 Дамите от ИУ клуб Балчик-  Президентът Бевърли Смит, 
Вицепрезидентът – Елица Стайкова и Снежанка Желязкова  внесоха 
коледно настроение в дома за деца без родителска грижа. Децата ги 
посрещнаха  усмихнати, лъчезарни, по детски искрени. За всяко от 
децата имаше коледен сюрприз. Самите те пък ги изненадаха с 
техните сърдечни пожелания. Повечето от децата сякаш са 
надраснали възрастта си. Приятелките тръгнаха  обнадеждени, че ще 
се срещнат  отново. 

  

 

 
 
 



  

 И тази година ИнърУийл клуб София реши да 
подкрепи НПО "Операция: Плюшено Мече" 
 

 И тази година ИнърУийл клуб София реши да подкрепи НПО 
"Операция: Плюшено 
Мече": https://plushenomeche.org/en/home/. Дамите решиха да 
дарят подаръци и продукти от първа необходимост на Звено 
“Майка и бебе” в град Монтана! На снимката е президента на 
ИнърУийл клуб София Виолета Матчева, която е избрала да 
дари проходилка. Ще публикуваме и снимки от другите дами, 
членове на клуба, които за поредна година подкрепят 
“Операция Плюшено Мече! 

 
 

   
 
 
 



ИнърУийл клуб Стара Загора направи 
дарение на Дом за стари хора в Старозагорски 
минерални бани 

 На празника Въведение Богородично, денят, посветен на сeмeйcтвoтo и 
на православната християнска младеж, ИУК Стара Загора по традиция 
празнува заедно, със семействата, като семейство. На този ден ние в 
клуба отваряме душите и сърцата си за доброта като даряваме 
средства за нашите проекти и правим добрини за хора, които се 
нуждаят от подкрепа и внимание. Не направихме изключение и тази 
година. След като поради извънредните обстоятелства отново сме 
ограничени в общуването на живо, организирахме онлайн 
благотворителен търг за различни каузи. Бяхме подкрепени и от 
приятелите от Ротари Стара Загора, Ротари Стара Загора Берое и 
Ротаракт Стара Загора. 
Така в деня на Свети Николай Чудотворец имахме възможността със 
събраните средства да дарим на Дома за стари хора в Старозагорски 
минерални бани необходимото им спално бельо, почерпихме ги с 
любимите им торти за празника, закупихме едногодишен абонамент за 
в-к „Трета възраст”. 
Благодарността в очите на хората от Дома е истинският резултат 
от нашето добротворство, който е безценен. 

 
 

  
 
 



 

Прекрасна среща на ИнърУийл клуб Варна 
Еуропеа с персонала и децата от Център за 

настаняване от семеен тип "Изгрев" 
 Прекрасна среща с персонала и децата от Център за настаняване от 
семеен тип "Изгрев". Занесохме коледни подаръци и бяхме почерпени с 
домашен кекс и гофрети! Какво по- хубаво от това! 
Пожелаваме на всички много здраве и успехи през следващата година! 
Със Светлана Драганова, директорката на Дома, Даниела Йорданова-
Холм, Евдокия Ненкова и Деница Илиева

ва.

 

   



ИнърУийл клуб Стара Загора зарадва 
читалищните дейци на Народно читалище 
„Христо Ботев – 1952” в Старозагорски бани 

 Всяка книга е вълшебство, а всеки писател магьосник.... 
Още една благородна кауза стана възможно да се осъществи 
благодарение на участието на дамите ИУК Стара Загора в 
организирания за Деня на християнското семейство благотворителен 
търг. Всеки участник в търга имаше възможност да закупи определена 
книга от списъка с необходимите заглавия на библиотеката и/или да 
дари своя книга. Много от участниците се възползваха. 
Така успяхме да зарадваме читалищните дейци на Народно читалище 
„Христо Ботев – 1952” в Старозагорски бани с нови попълнения от 
книги. В израз на тяхната признателност ни връчиха Знак на 
благодарност. Читалището обслужва освен все по-нарастващия брой 
жители на близкото до града населено място, така и многобройните 
курортисти, възползващи се от минералните бани, а през лятото се 
събират летовници и много деца. С удоволствие приехме и 
благодарността на хората от Дома за стари хора, които са редовни 
читатели там. 
„Книгите са най-тихите и най-верните приятели, те са най- 
откритите и най-мъдрите съветници и в същото време най- 
търпеливите учители.“ 
Чарлз Елиът 

 
 



ИнърУийл клуб Варна Mарина направиха 
дарение на Дом за възрастни хора в с. Рояк 

На 24.11.2021 г . нашите приятелки Нели Братоева и Деница Корновска 
посетиха и дариха топли дрехи и обувки на оцелелите след пожара в 
Дома за възрастни хора в провадийското село Рояк. 

Реагирахме светкавично на този апел благодарение на нашата 
приятелка Роси Парашкеванова. За съжаление пожарът им беше 
погълнал всичко, от постелъчни комплекти, памперси до обувки, дрехи, 
пантофи. 

Въпреки всичко, видяхме надежда и топли усмивки по техните лица. 

 

 
  



ИнърУийл клуб Стара Загора Берое 
празнува четвъртата си годишнина с поредна 
реализирана кауза 

 На 9 декември честваме четвъртата година от създаването на 
ИнърУийл клуб Стара Загора-Берое. Радвам се, че сме заедно и че ще 
отпразнуваме рождения ден с поредна инициатива за доброто на 
обществото. Професор Калинова се обърна към ИнърУийл клуб Стара 
Загора-Берое с молба да направим клиниката по „Детска хирургия” едно 
по-приятно място. Нашият клуб се отзова и на 11 ноември 2021 г. 
дарихме 3 телевизора, които вече са поставени. 
Днес дарихме картините на деца от Стара Загора, участници в 
Националния конкурс на ИнърУийл, Дистрикт 248 България под наслов 
"Води промяната - твори добро". Със съгласието на родителите на 
децата, поставихме рисунките в рамки, за да може техните послания 
за свят изпълнен с доброта и хармония, да радват пациентите на 
„Детска хирургия”. Картините са нарисувани от ученици от основно 
училище "Кирил Христов" гр. Стара Загора, една от тях е на Стойчо 
Стаматов, син на нашата приятелка Пламена Стаматова и една на 
Лилия Недялкова от СУ "Иван Вазов". 
За Коледа сме планирали да дарим библиотека във формата на 
дърво,която да напълним с детски книжки.   
 

 



. На 8-ми декември ИнърУийл клуб Варна 
Еуропеа имаха изключително коледно парти 

На 8ми декември ИнърУийл клуб Варна Еуропеа имаха изключително 
коледно парти, което започна с великолепния моноспектакъл на  
приятелкатаIvelinaSotirova -"Саюри" по " Мемоарите на една 
гейша".Приятелките споделиха: „Завладяваща и омагьосваща, нашата 
звезда ни заведе в един друг свят! 
Продължихме коледното парти с отбелязване рождените дни на 
Деница Илиева и Димитрина Костадинова , а хаджи Ламбрин Сотиров 
проведе винена дегустация с вина и интересни легенди. 
С много смях и разговори изпращаме тази година и очакваме с 
нетърпение 2022! 

 

  



  ИнърУийл клуб Свищов - Истинският дух 

на Коледа се превръща в това, което можеш 
да дадеш! 
 Истинският дух на Коледа се превръща в това, което можеш да дадеш! 
Обич, внимание, грижа и искрица надежда, които топлят сърцата!  Най 
вече там където са най нуждаещите се от топлина и взаимност! Ние, 
Дамите от ИнърУийл клуб Свищов отново бяхме в Дом за стари хора 
"Мария Луиза" Свищов. 
Една толкова мила среща с възрастните дами, на които бяхме закупили 
прежди, за да изплетат коледни шалчета за децата от Центъра за 
Обществена Подкрепа. Децата от своя страна бяха сътворили чудно 
красиви коледни сувенири и ръчно изработени картички с лични 
послания! Възрастните дами получиха картички и от децата от 
Център за деца с увреждания . Мила и изпълнена с топлота и внимание 
среща, на която взаимно изпитахме удовлетворение. Възрастните 
дами, че са полезни и можещи, а ние, че сме връзката между 
поколенията!По традиция всяка година подаряваме  на хората от 
третата възраст в Дома едногодишния абонамент за цялата им 
преса. За да са осведомени и в крак със всичко,което се случва. 
#PinkFirst #STRONGWOMENSTRONGERWORLD 
Силни жени за по силен Свят! 

 



   
 
Топла и вълнуваща среща в ДСХ“Мария Луиза „Свищов 

 

 

  
 

 



Добрините продължават: Дамите от ИнърУийл 
клуб Добрич отново зарадваха малки и големи 
за празниците 

 Дамите с огромна доброта в сърцата от ИнърУийл клуб Добрич, с 
президент Евгения Русева, по традиция зарадваха потребители на 
социалните услуги в Добрич за предстоящите празници. Те подариха на 
децата в центровете за настаняване от семеен тип, дневния център 
за деца с увреждания и възрастните в Дома за стари хора много 
лакомства, играчки, игри, абонамент за любимите вестници, арт 
терапевтични материали и дори нов килим и завеси. 
Дамите от ИнърУийл запалиха искрицата на коледното настроение в 
институциите, като подариха на потребителите коледни елхи и 
красива украса, за да бъде Коледа още по-вълшебна и уютна. 
Всички потребители на социални услуги бяха изключително 
развълнувани от подаръците и благодариха сърдечно на ИнърУийл клуб 
Добрич. 

  

  



ИнърУийл клуб Добрич - Дядо Коледа и при 
нас дойде! 
Благодарим Ви, мили деца, благодарим Ви, скъпи родители, благодарим 
и на всички наши приятели и партньори, че сте с нас, че душите Ви са 
изпълнени със светлина и надежда! 

 Екипът на КСУПЛДУ-ДЦДУ, Ви пожелава здраве, взаимна любов и 
благоденствие! Нека да са здрави решенията ни, постъпките и мислите 
ни! Нека изобилието да влезе в домовете ни, нека се отплаща трудът 
ни и богатството от него да е голямо! Да бъде! 
Сърдечни благодарности на: 
-Дамски клуб ,,ИнърУийл"гр.Добрич с президент г-жа Евгения Русева -
НПО ,,Операция Плюшено мече" 

 

 



 ИнърУийл клуб Бургас донесоха много радост в 

домовете от семеен тип за деца с увреждания 
 За поредна година,дамите от ИУК Бургас, в навечерието на Коледа, 
посетиха домовете от семеен тип за деца с увреждания.  

„Надяваме се, с играчките, дрешките и лакомства, които подготвихме, 
да сме допринесли за по-коледен дух в тези центрове. Сладкарска верига 
"Захаро", представлявана от нашата приятелка Радка Дончева, се 
включи благотворително, с вкусните си торти за един от центровете 
и за рождения ден на Сдружение "Социален център -Бургас" за хора с 
увреждания. 
Пожелаваме си отново за Коледа повече усмивки и още повече надежди в 
сърцата на хората в неравностойно положение! 

 

  

  



 ИнърУийл клуб Свищов внесе Коледно 
настроение в Центъра за Обществена Подкрепа 
Свищов 
 Коледно настроение в Центъра за Обществена Подкрепа Свищов! 
Щастие е да видиш усмихнати и светнали очички! Зареждащо е и за нас 
Дамите от ИнърУийл клуб Свищов, защото с всяка нашата поредна 
среща при децата ние усещаме смисъла от това което даваме - 
топлина, внимание, радост и надежда! Връчихме шалчетата, които 
изработиха възрастните дами от Дом "Мария Луиза" и зарадвахме 
децата със сладки изкушения. Те от своя страна ни подариха красиви 
коледни сувенири, изработени от техните ръчички. 
С особено внимание се отнесохме и към детето, което остана без 
родители и отново го подкрепихме с финансова помощ. 
Жестовете ни са насочени към децата с по - малко поводи за радост и 
невъзможност да усетят топлината на Светлия празник. 
Нека всички да са здрави и да носят в сърцата си светлина и надежда! 

 
 

 
 



 
 
 

 

 



ИнърУийл клуб Стара Загорастоплиха 
сърчицата на децата от Центъра за ранно 
детско развитие в Стара Загора 

Да си дете по Коледа е чудо. Магия, в която се потапяш, докато гледаш 
как снегът навън оформя мека пъртина, по която после да се пързулнеш 
със шейната... 
Идва Коледа. Време за обич, за вяра, за радост край елхата, за много 
мечти. И какво по-хубаво от това, да можеш да подариш на някого 
всичко това. Или поне частица, малко щастие, светнали очи – на дете. 
Дамите от ИУК Стара Загора по традиция се обръщаме към бъдещето 
на света – децата, да зарадваме за Коледа онези, които имат по-малко 
поводи за радост и възможности да изпитат всички емоции на светлия 
празник. Тази Коледа дарихме подаръци за деца с дефицити, увреждания 
и деца от социално слаби семейства, с които работи Центърът за 
ранно детско развитие в Стара Загора. Общо 86 деца от три 
възрастови групи – до 1г., до 4г. и 5-6 г., получиха подаръци от дядо 
Коледа. 
Вярваме, че сме успели да стоплим детските души и да им дарим 
празник с подаръци от сърце, да сътворим за тях една Коледна магия. 

 
  



Дамите от ИнърУийл клуб Пловдив отново 
отвориха сърцата си 

Дамите от ИнърУийл клуб Пловдив отново отвориха сърцата си и 
дариха девойките и юношите от Социален дом “Св. св. Константин и 
Елена” гр. Пловдив с подходящи хранителни продукти, съобразени с 
хроничните им заболявания и специфични потребности, а също и 
занимателни игри! 
С надежда дано поне за малко са озарили лицата на децата  с усмивка. 

 

  



В навечерието на Коледа, ИнърУийл клуб 
Стара Загора-Берое направи дарение на 
Клиника по „Детска хирургия” в УМБАЛ ”Проф. Д-р 
Стоян Киркович” АД 

 В навечерието на Коледа, ИнърУийл клуб Стара Загора-Берое направи 
дарение на Клиника по „Детска хирургия” в УМБАЛ ”Проф. Д-р Стоян 
Киркович” АД - дизайнерска Библиотека във формата Дърво. С детски 
книжки изпълнихме клоните му. Антония Коева подари картина на 
Светлозар Недев. 
Г-жа Маринова от ОУ "Кирил Христов" донесе книги, закупени от 2 Г 
клас по проект "Научи се да даряваш". 
Благодарим на "Авангард- М- Марин Генев" ЕТ за оказано съдействие и 
съпричастност към инициативата. 
Желаем Ви, светли Коледни и Новогодишни празници, изпълнени с любов, 
усмивки и топлина! 

 

 



ИнърУийл клуб Балчик зарадваха 
обитателите на дома за възрастни хора 

Нa ИГНАЖДЕНИнърУийл клуб Балчик зарадваха обитателите на дома за 
възрастни хора в град Балчик. По инициатива на Президента Бевърли 
Смит, подета от всички дами,посетиха дома за стари 
хора.Възрастните се зарадваха  не толкова на подаръците, колкото 
вниманието и разговорите с тях.Да си спомнят кой кой е, къде са се 
виждали за последно.Оптимизмът им е заразителен, независимо от 
болежките.Казаха, че ги очакват отново и не толкова с лакомства, а 
просто за раздумка.

 

 

 

 



 
 

ИнърУийл клуб Нова Загора посети дома за 
стари хора с.Баня 

В очакване на Рождество ИнърУийл клуб Нова Загора посети 
дома за стари хора с.Баня и стопли душите и сърцата на 
възрастните хора с почерпка. 
Честити, здрави и благословени бъдете! 

 

  

 



 

 

ИнърУийл клуб Пирдоп зарадва едни добри 
хора с дългоочакван подарък 

 В навечерието на светлите Коледни и Новогодишни празници, 
ИнърУийл клуб Пирдоп, зарадва едни добри хора, с дългоочакван подарък 

Това е магията на Коледа! Нека във всеки дом да има здраве, топлина, 
хармония и много Любов. 
Весели и споделени празници и нека Доброто бъде в нас и между всички 
нас. 
 

 

 



 

ИнърУийл клуб Ботевград - добротворци в 
действие 
 ИнърУийл клуб Ботевград работи активно и през тази ИнърУийл година. 
На 15.09 по традиция зарадвахa всички първокласници от ОУ ‘Васил Левски“ - 
Ботевград с персонални подаръци от ученически принадлежности и детска книжка с 
приказки. 

 
 
За Деня на християнското семейство дарихa готварска печка на ДЦДМУ Ботеград, за да 
може по - лесно да се провежда кулинарна терапия с децата. На обитателите на „Център 
за настаняване от семеен тип за деца и младеци „Д-р Петко Иванов“ гр.Ботевград 
направихa поредното дарение - дрехи и обувки. Нови дрехи получи и дете от 
многодетно семейство. 
През ноември, на съвместно тържество с Ротари клуб, отбелязахa Рождения ден на 
клуба. 
По повод откриването на собственото помещение на Ротари клуб, в Деня на 
християнското семейство, дарихa ръчно рисувана от местна художничка икона на 
Св.Мина 
. 
По повод празника на Ботевград- 29.11.2021г., дарихa пейка с лика на Христо Ботев. 
 
 

 
 



От шест години през декември  клубБотевград организира Коледна поща за всички 
деца, които желаят да напишат писмо до Дядо Коледа. 130 малчугани получиха отговор 
от добрия старец. 

 
 
Включиха се в инициативата на община Ботевград „Коледна магия-приказки и песни 
пред камината“. 
 

 
 
 
 
 
Традиционното  Коледното тържество за техните малки приятели от ДЦДМУ- 
Ботевград за втора година  отбелязаха не чрез тържество в р-т „Камелиите“, а чрез 
общи и персонални подаръци - пособия за арт терапия, интерактивни занимания, 
книжки и лакомства. 
 



Скъпи Приятелки, извървяхме  Календарната 2021 година  с ясното 
съзнание,че условията са трудни.Но всички ние знаем
МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ,когато сърцата са топли,вярата в доброто е 
силна,а ние сме единни и вдъхновени да работим  в полза на 
обществото.Само със съпричастност,обединеност  и заедност ще 
излезем от изпитанията  зд

Сега  INNER WHEEL  е  IN PINK !
с поглед към 100 годишнината  от създаването на Интернационал 
ИнърУийл ! Ние ЖЕНИТЕ сме силни ,можещи и
удовлетворени от това,колко много Енергия и Съприч
вложихме в добри дела.От всички  изпълнени Проекти и Каузи,за всяко 
докоснато сърце,за всяка подадена ръка 
усмивка личице… 

Нека Силата и Доброто бъдат с нас! Нека не спираме  да правим 
Добро,да се гордеем с постъпките си!Да раздаваме подкрепа
топлина,увереност,надежда,усмивки ,красота и добри думи !Да си 
пожелаем Приятелството
и действията си да вървим 
жени  за Силен свят,да правим Света по красив и по добро място за 
живеене!     #STRONGWOMENSTRONGERWORLD

Краси Флорева                                                                                                 
Редактор Дистрикт248 /2021/22 г.

 
извървяхме  Календарната 2021 година  с ясното 

съзнание,че условията са трудни.Но всички ние знаем- ДОБРО ВИНАГИ 
когато сърцата са топли,вярата в доброто е 

силна,а ние сме единни и вдъхновени да работим  в полза на 
причастност,обединеност  и заедност ще 

излезем от изпитанията  здрави и силни ! 

IN PINK !Вълнението  е още по силно когато вървим  
с поглед към 100 годишнината  от създаването на Интернационал 

Ние ЖЕНИТЕ сме силни ,можещи и всеотдайни и нека сме 
удовлетворени от това,колко много Енергия и Съпричастност  

От всички  изпълнени Проекти и Каузи,за всяко 
о сърце,за всяка подадена ръка в нужда, за всяко озарено от 

бъдат с нас! Нека не спираме  да правим 
Добро,да се гордеем с постъпките си!Да раздаваме подкрепа, 
топлина,увереност,надежда,усмивки ,красота и добри думи !Да си 
пожелаем Приятелството  да е това,което ни води! Красиви в мислите 

вървим напред към Съвършенство! #PINKFIRST
жени  за Силен свят,да правим Света по красив и по добро място за 

#STRONGWOMENSTRONGERWORLD 

Краси Флорева                                                                                                 
Редактор Дистрикт248 /2021/22 г. 

 

извървяхме  Календарната 2021 година  с ясното 
ДОБРО ВИНАГИ 

когато сърцата са топли,вярата в доброто е 

причастност,обединеност  и заедност ще 

Вълнението  е още по силно когато вървим  
с поглед към 100 годишнината  от създаването на Интернационал 

всеотдайни и нека сме 
астност  

От всички  изпълнени Проекти и Каузи,за всяко 
за всяко озарено от 

бъдат с нас! Нека не спираме  да правим 

топлина,увереност,надежда,усмивки ,красота и добри думи !Да си 
! Красиви в мислите 

#PINKFIRSTСилни 
жени  за Силен свят,да правим Света по красив и по добро място за 

Краси Флорева                                                                                                                                                                   



 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  



 
 
 
  
 
 
 

 


