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Първи Електронен Бюлетин на Чеърмена на Д248 България 
Живка Стоянова 

Остави трайно наследство 
 

Всяка година на 01.07 зъбчатото колело на Инер Уил поема по своя нов път. 

Всяка година Президента на ИИУ  изразява  философията и визията си за предстоящата 

година чрез своята тема. Работейки  и ангажирайки се активно една година като Вице 

Президент, тя решава какво да надгради в организацията и как да мотивира членовете 

по света. 

Президента на ИИУ за 2017-2018 година е Капила Гупта. 

Тя  е лекар по професия, член на ИУ от 1991 година. Преминала през всички постове на 

клубно ниво с награди за най-добър Президент и Секретар. Преминава на служба в 

Дистрикта си 2000-01г. като Редактор, след което през всички нива до Чеърмен 2006-

07, като тогава  за първи път стартира web сайт в ИУ Индия. 2007-08г преминава в 

Националната структура-избрана е за Ковчежник в Асоциацията на ИУ Индия. 2009-10-

11г служи като  Национален Президент на Асоциацията на Инер Уил Индия. 

2013-2016 година е избрана за Ковчежник в ИК на Международното Управително Тяло. 

2016-17 e Вице Президент на ИИУ. 

Омъжена за Ротарианец. Има награда за най-добрата съпруга/партньор/ на Дистрикт 

Гуверньора за 2000-01г. Има две деца-нейният син живее и работи в САЩ, със съпруга 

и две дъщери.  По-малкото дете на Капила е дъщеря, която живее и работи в Канада, 

също омъжена. 

Освен, че работи като лекар алопат, тя има голям интерес и към Алтернативната 

терапия, изучавала е Рейки, интересува се от Астрология и Изкуството да живееш. 

Религиозна по природа, вярва в теорията за Кармата и е любител на такива четива.  

 

Преминала през толкова много нива и добила много опит в нашата организация, като 

50-ия Президент на ИИУ, тя ни отправя предизвикателство с прекрасната тема „Остави 

трайно наследство”. Да се замислим, да погледнем назад, да си начертаем пътя към 

бъдещето! 

 

Като бъдещ Чеърмен на Д248 България аз също имах идеен план за предстоящата 

година-как да мотивирам членовете, как да поднеса максимална информация, как да 

напомням за срокове, как да почета всички клубове. Оформих идея за издаването на 

малък информационен електронен бюлетин, който да се публикува на всяко 

тримесечие. 

Бях изключително впечатлена от факта, че на 01.07 на сайта на ИИУ се появи 

електронен бюлетин на уважаемата г-жа Капила Гупта. Разбрах, че съм поела по 

правилния път и съм усетила предизвикателството на нейната тема. 

 

Линк към бюлетина на Капила Гупта: 

 http://www.internationalinnerwheel.org/assets/files/KapilaNewsLetter.pdf 

http://www.internationalinnerwheel.org/assets/files/KapilaNewsLetter.pdf
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„Защо избрах тази тема?“ сподели Капила Гупта: 

„През всичките тези години всички се опитвахме да накараме света да 
знае за IW и неговите дейности. Така че, когато си мислех за Темата за 
2017-18 г., мислех да дам такава, която всеки член би разбрал и защо е 
избрана. Влизайки в 94-тата си година на съществуване и 50-та година 
от създаването на International Inner Wheel в световен мащаб  аз, като 
50-ти президент на IIW установявам, че  дори най-близките и най-
скъпите ни не са чували за престижната ни организация. 

Самата Тема казва, че през цялата година трябва да работим за 
популяризиране и укрепване на съществуването на нашата 
организация. Нека светът около вас, вашите приятели и семейство да 
знаят за службата, която IW прави за нуждаещите се и че е една от 
най-големите  женски организации в света. 

Всички ние трябва да помним, да  усещаме, че сме допринесли нещо за 
нашата организация, като допринасяме и за света около нас. За някои 
това може да бъде движеща сила, водеща до голямо постижение и 
изключителен принос за човечеството. Но за повечето от нас с по-
скромни цели, това, което ни бута, е желанието да  Оставим  
наследство. 

Вашето наследство поставя печат върху бъдещето на вашата 
организация. Това е начин да направите значимо  вашето 
съществуване...... 

Има много начини, по които можете да оставите наследство -
оставяйки на младото поколение спомени за добра работа, извършена 
сега, за да насърчим услугата към нуждаещите се и приятелството с 
сред членовете. 

Или можете да направите нещо повече от това просто да служите 
като добър модел за подражание. Можете да поемете по-активен 
подход към Оставянето на трайно наследство, предоставяйки 
история / Проучване на историята на вашия клуб или Дистрикт/. Това е 
чудесен начин да оставите за новите ви членове личен принос. 

Вашето наследство расте всеки път, когато вдъхновявате другите,  
когато постигате успех като ръководител и  ги задържате в 
правилната посока. 

Ако трябваше да предадете мандата си в IW днес - каква е 
наследството, което сте оставили  зад себе си? Как ще си спомнят 
другите за вас? 
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На всяко ниво, в което работите в IW, се научавате как да продължите 
да създавате устойчиво въздействие и влияние върху общността или 
членовете в организацията. С всяка стъпка, която предприемате, вие 
ще установите нови начини за създаване на дълготраен ефект от 
вашия стил на обслужване или комуникация, за да разкажете на света 
за вашата организация. 

С пожелание за още една нова година на IW, обещайте да направите 
разлика в начина, по който служите на общността или на 
организацията си на всички нива. Нека всеки от вас остави  Трайно 
наследство след себе си.” 

 

Думите на Президента на ИИУ са ясни и точни – служейки, да градим авторитета на 

ИИУ и своя и да популяризирме на всички нива организацията. 

 

 

 
 

 

Нали знаете какво символизира нашето колело? 

 

Умело вплетените един в друг два цвята - жълтият и синият, се допълват и отразяват 

същността на нашата организация. Ярко жълтия цвят на слънцето символизира 

жизненост, динамичност, приятелство. Той се допълва от чистотата и силата  на 

синьото – небе и вода, отразяващо духа, интелекта и професионализма, към който се 

придържаме. 

Външния кръг на зъбчатото колело- 24-те зъбци, символизира  клубовете по света. 

Дори и да е счупен един от зъбците, колелото няма да спре да се върти.  

Спиците в колелото показват как ИИУ  е свързан с всички  по света -  те са 6, колкото 

са офицерите от ИК на ИИУ– Президент, Вице-Президент, Паст Президент, 

Ковчежник, Конституционен Чеърмен и Редактор. 

Спиците са свързани със зъбците на вътрешния кръг, който символизира Дистриктите 

и Националните Тела/където има такива/ – дори и един от зъбците да се счупи, 

колелото  пак продължава да се върти. 

Точката в центъра на колелото е индивидуалния член – ако него го няма, колелото 

спира да се върти!  

Всеки една от нас е силата и основата на нашата организация. Обединението и 

следването на една цел ни прави силни. Знака ни показва как работим заедно – в една 

рамка, в която всеки има индивидуален принос и полза от организацията и в която 

всеки оставя следа. 

Следите, които всеки един  добър човек оставя след себе си са много. В сърцата на 

близките и приятелите, в благодарните очи на тези, които са в  нужда, в запаленото 

пламъче на ентусиазма на всеки нов член на нашата организация. 
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На какво да обърнем внимание през първите ни месеци на 
служба 

 

 Предстоящото събитие за Дистрикта – гостуването на Президента на 

ИИУ през м. Септември - 14-17.09.2017 в гр.Пловдив.  

Изпратена е информация до Клубовете за заявки със срок за изпълнение- 

30.07.2017г. 

Гостуването  на Капила Гупта е съчетано със Семинара за Обучение на новите 

Бордове – събитие от Национален характер. Целта е повече членове на Дистрикта да 

могат да се срещнат с Президента на ИИУ. 

Тогава ще отбележим и Световния ден на мира, който се чества на 21.09. 

ИК на Д248 България подготвя интересен Семинар, като всяка добра идея от 

ваша страна може да намери място в Програмата. За изготвяне на Презентация за 

цялостната работа на Дистрикта е нужно да се изпрати информация на Красенка 

Захариева – Организатор връзки между Клубовете. 

 Срок 30.07. 

Домакините на събитието-приятелките от ИУ Клуб Пловдив работят по неговата 

организация още от началото на годината. 

 

Участие и регистрация на 17 Конгрес на Интернешънъл Инер 

Уил – гр Мелбърн, Австралия 
 

НП на Инер Уил България Янислава Илиева изпрати до всички оферти за 

участие в Конгреса. И там има къси срокове заради купуване на изгодни билети и 

изготвяне на виза за Австралия, затова молбата ми е да реагирате по-бързо. 

Дестинацията е забележителна, участието в Конгрес на ИУ е изключително зареждащо 

и вдъхновяващо събитие, така че  моля ви, не пропускайте  тази възможност!    

 Срок 15.07 

   

 
http://iiwconvention2018.com/ 

 

Други срокове за изпълнение 

 
Разпространение на листовките „Антидрога„ – Националната кампания, по 

училищата .  

 Срок 15.09. 

 

Плащане на членския внос  към Дистрикта и Интернешънъл Инер Уил. 

 Срок 30.09 

 

http://iiwconvention2018.com/
http://iiwconvention2018.com/
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Началото на Инер Уил годината е трудно, но когато е добре планирано и 

обмислено тя минава бързо, успешно и  неусетно. 

Пожелавам на всички Президенти и Секретари и членове на Бордовете на 

Клубовете да стартират обединени и с ясна визия. 

Изберете успешни и устойчиви  проекти или продължете да работите  по стари 

такива. Използвайте логото на международния проект ”Happier futureс-better life”  и 

обвържете идеите си с него. 

Популяризирайте Инер Уил като използвате навсякъде правилното брандиране- 

на рекламни листовки, надписи, писма, проекти и събития. Обърнете внимание на 

регалиите – значки, банери, шалове, това ви прави уникални. 

Запознавайте общността с вашите дейности чрез местната преса и медии, като 

използвате снимков материал  от самите проекти и дейности. 

Наслаждавайте се на новите хоризонти и приятелства, които получавате чрез 

Инер Уил. Търсете около вас качествени потенциални нови членове, които приемат 

идеите на Инер Уил безрезервно. 

 Помнете, че Инер Уил не е благотворителна, професионална или градска 

организация – тя се простира извън пределите на града и страната ни, по целия свят и 

точно този факт трябва да ни прави горди, че сме граждани на нашата планета Земя! 

Помнете, че вие сте носители на необикновен заряд, който ви дава сила  чрез 

отделеното време и енергия да дарявате добрина. 

И когато настъпи 30.06.2018 вие ще се убедите, че следата, която сте оставили 

след себе си, си е струвала усилията! 

Според нашият Указател няколко Клуба имат поводи за поздрав през тези 

месеци - датата на Чартърния лист или тази, на която са се събрали! 

За м. юли – Клубовете в Добрич, Шумен и Казанлък, за август Варна 

Марина. 

Пожелавам ви много здраве и спокойствие в семействата ви и нека не секва 

вашето вдъхновение за служба! 

Усмихнато лято на всички! 

 

  

  

  

  

  

Ваша в Инер Уил 

Живка Стоянова –  

Чеърмен на Д248 2017-2018г. 


