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Втори Електронен Бюлетин на Чеърмена на Д 248 

Живка Стоянова  

 

Семинар за обучение и гостуване на Президента на ИИУ д-р 
Капила Гупта –анализ 

 

Започна второто тримесечие от ИУ година. Оставихме зад гърба си лежерното 

лято и приключихме успешно Семинара за обучение на новите Бордове, както 

и гостуването на Президента на ИИУ д-р Капила Гупта. Дамите от ИУК 

Пловдив-домакини и на двете събития, бяха помислили за всички детайли по 

гостуването на високия ни гост и бяха на разположение по всяко време. 

Интересната и ненатрапчива културна програма разнообразяваше деловата 

част, а за вегетарианския вкус на д-р Капила имаше добре подбрано меню. 

 

Посещението на Президента на ИИУ става по определен протокол и указания, 

които бяха изпратени на НП на ИУ България. Посещенията, които прави 

Президента на ИИУ основно протичат в срещи с членове, стартиране на 

проекти или представяне на работещи такива както и посещения на Семинари 

или Асамблеи. Програмата, която ние подготвихме за посещението, беше 

изпратена на д-р Капила Гупта още през м.март тази година, а детайлите по 

гостуването и дневния ред на Семинара-месец преди датата. Президентът на 

ИИУ  беше посрещната на летище София от НП Янислава и Орг.межд.връзки 

Доротея . 
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На 15.09 заведохме д-р Капила на откриване на учебната година в Средно у-

ще „Любен Каравелов”. Там стартирахме и обявения в края на миналата ИУ 

година за Национален проекта "Антидрога”. В приятен и непринуден разговор 

с Директора на училището поговорихме за проблемите с наркотиците в двете 

държави-Индия и България, както и за обучението и училищата . Според 

думите на д-р Капила този проблем е съществувал и в Индия, но сега нещата 

са овладяни. Раздадохме листовки на учениците от 9-ти клас  
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 Вечерта на 15.09 се проведе работна среща между Чеърмена на Д248 и 

приятелките от ИУК Пловдив в присъствието на г-жа Капила Гупта, НП на ИУ 

България Янислава Илиева и Организатора по разширение Радост Георгиева, 

както и някои гости от Клубове в страната. Президентът на Клуба домакин 

Мариана Фъсова представи направленията, по които работят  в кратка 

презентация. Чеърменът говори по темата на годината и критериите  за 

успешен клуб. Размениха се банери и флагчета, получихме значката на 

годината от д-р Капила и в приятелски разговор обменихме информация за 

организацията в нашите две страни. В Индия клубовете са многобройни, 

членовете са основно лекари, учители, домакини, има клубове с млади жени с 

деца, на които помагат по-възрастните. 

 
 

 

На 16.09, събота, подготовката за Семинара започна доста преди началото му. 

Бяха подредени шандове на няколко клуба с изработени от тях изделия и 

нарисувани картини. Надявам се, че  ще стане традиция  на националните ни 

сбирки да има щандове на отделни клубове. Това е един от начините за 

събиране на средства и подпомагане на дейностите ни чрез личното участие-

така както става  в ИУ клубовете по света. 
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 Имаше кратка пресконференция с д-р Капила пред медиите и в 13.00 беше 

даден старт на Семинара. Присъстваха представители на 24 Клуба. ИК на 

Дистрикта не пожали усилия да го направи интересен и полезен за всички вас. 

 

 
 

Семинарът протече в два модула- в първата част с презентации и анонси на 

събития и стартиране на рубриката „Моята история”. Всички имахме и 

невероятния шанс да слушаме презентацията на Президента на ИИУ д-р 

Капила Гупта на тема „Мотивация и Работа в екип”, както и да получим 

отговор на някои въпроси лично от нея. Дадохме думата и на младите-тема, 

която също вълнува ИИУ и на всеки Конгрес има презентации от и за  млади 

членове. Росица Йорданова, ПП от ИУК София, представи вдъхновяваща и 

интересна гледна точка за  приемственността между по-старото и по-младо 

поколение. Достатъчно интересна, за да бъде поканена като участник в 

Сесиите на Конгреса в Мелбърн, Австралия през април 2017 г . 

 

Всички презентации са качени на сайта и който не е присъствал може да се 

запознае с тях. 

https://www.innerwheel248.org/bg/библиотека/презентации 

 

Вторият модул премина под надслова „Разговор около кръглата маса”. 

Темите, по които участниците имаха възможност да дискутират и задават 

въпроси, бяха основнo от Конституцията и често обсъждани. Модераторите на 
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 масите бяха висши Офицери на ИУ България – Паст Чеърмени и Вице 

Чеърмени, както и Ковчежника на ИК.   

 

 
 

По време на почивката между двата модула всеки, който желае имаше 

възможност да си направи снимка с Президента на ИИУ.  

 

Семинарът ни протече стегнато и всеобхватно под погледа на д-р Капила 

Гупта. А на Гала вечерята отбелязахме съпричастността си с идеята за 

отбелязване на 21.09 като Световен ден на мира. Подредихме като пъзел 

картината на Пикасо „Гълъбът на мира”. 
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Гостуването на Президента на ИИУ завърши с непредвидена обиколка на 

София преди полета обратно, но дамите от най-младия ни ИУК София се 

справиха блестящо с тази задача. 

 

Смело и с голямо удоволствие смея да заявя, че двете събития преминаха 

успешно. Повод за това ми дават не само отзивите на  приятелките, които 

присъстваха на Семинара и попълниха познанията си за ИУ, но и писмото, 

което получих в понеделник след отпътуването от д-р Капила Гупта. Аз ви 

запознах с него в благодарственото ми писмо до всички, но ще го поместя и 

тук: 

  
 “Dear Zhivka 

Good morning…….. 

….Im still At Frankfurt airport, halfway through my journey, waiting to board  the flight to Дelhi 

soon. 

 I wish to congratulate you for conducting entire event so meticulously & with grace. I 

congratulate entire team of District  Executives, & members of IWC Plovdiv for performing 

their Duties to very planned events of every day. I put in my record to тhank each one of you for 

the warm hospitality & beautiful gifts.  

You may pl share with clubs of the District also of my feelings  for their warm gesture.  
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 My trip to Sofia was a icing on cake, where Rosie & Nelly took  Great care of me & Nelly's 

husband drove us around city. Evening was wonderful at dinner with IWC Sofia, all of them gave 

me hope  & message for other European  

Countries that if these busy  Entrepreneurs can be IW members, there there can be many more  In 

other countries too.  

You may publish my reply on ur website or e bulletin.  

See you at Izmir. God bless u.  

In friendship  “ 

 

П Р Е В О Д  

 

Уважаема Живка, 

Добро утро, 

…………………………………………………….. 

Аз все още съм на летището във Франкфурт, чакайки полета ми до Делхи. 

Искам да те  поздравя за провеждането на цялото събитие толкова 

щателно и с достойнство. Поздравявам целия екип на ИК и членовете на 

ИУК Пловдив за изпълнението на техните задължения за планираните 

събития всеки ден. Записах си да похваля всеки от вас за топлото 

гостоприемство и красиви подаръци. Може да споделите с Клубовете в 

Дистрикта и моите чувства за топлия им жест. 

Моето пътуване до София беше черешката на тортата, където Роси и 

Нели се погрижиха за мен. Съпругът на Нели ме разходи из  града. 

Вечерята с ИУК София беше прекрасна, всички те ми дадоха надежда и 

послание към другите европейски страни, че ако тези заети в 

предприемачеството млади жени могат да бъдат членове на ИУ, така 

може и в другите страни. 

Може да публикувате моето писмо на сайта или в бюлетина. 
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Национален проект  АНТИДРОГА 

 

 

Дистриктът ни избра този проект като национален поради  загрижеността  ни 

за живота на младите и тревогата от разрастването на употребата и 

разпространението на наркотиците сред подрастващите и младежта. За дамите 

от Клубовете във Варна, Пловдив, Добрич, Пирдоп идеята за превенция не е 

нова, те са работили в годините по различни начини.   

 

Тази година проектът ще обхване 23 града в страната. Отпечатването на 

рекламните материали са спонсорирани от Дистрикта-10 000 бр. плакати и 

13000 брошури, които показват последиците от употребата на наркотични 

вещества. За изработването им са използвани отличените рисунки на ученици 

от конкурса на Инер Уил Клуб Пловдив „Нарисувай злото, наречено 

наркотик!“. За конкурса са били представени 350 картини на деца. За 

родителите е подготвена книжка с описание на видовете упойващи вещества и 

признаците, по които да се разпознават децата, посегнали към наркотика, 

както и начините на въздействие, съобразно възрастта им. Тя е разработена 

със съдействието на Ротари клуб Пловдив и е одобрена от Министерството на 

образованието и науката. През цялата година всеки клуб ще прецени по 

какъв начин ще провежда кампанията „Антидрога”.  
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 През месец юни-на 26.06, е Световния Ден за борба с наркотиците. Тогава  

ще направим анализ на всички мероприятия на клубовете, проведени под този 

надслов.  

 

 

Моята история в ИУ 

 

В юбилейната за ИИУ 50та годишнина тази рубрика много подходящо се 

вписва в посланието на  темата за годината „Остави трайно наследство”. Тя е 

начин за популяризиране на дейността ни, както и за събиране на факти от  

историята ни, която да бъде вдъхновение за тези след нас. Моята идея не беше 

спонтанна, а по-скоро стара такава от Асамблеята на Ротари през 2013 и 

провокирана сега от темата на годината, както и от  предизвикателството на 

Редактора на ИИУ Сандра Неретлякович, което тя ни отправи. На Семинара 

представихме две истории на по-млади и не толкова познати членове на ИУ 

България. В този бюлетин ще ви представя историите на тези, които положиха 

основите на ИУ България, на тези които имаха куража и мотивацията да 

запалят искрата. Това са : 

 Мая Чаушева, основател на ИУК Пловдив и ИУ България, и тазгодишна 

носителка на наградата ”Маргарет Голдинг” за нейната грижа за деца в 

неравностойно положение, с нейната история; 

 Мара Латева–Чартър Президент на ИУК Хасково и първи участник на 

международен Конвент, с личен принос за създаване на Д 248 

 Няколко думи от Марина Корновска–първият Чеърмен на Д248 

България и също носител на наградата „Маргарет Голдинг” за лична 

служба в полза на обществото. 

 

Мая Чаушева , ИУК Пловдив 
  

Моята история в ИИУ! 

Като момиче родено през 20 век, аз бях 

строго възпитана в изконните ценности 

на едно българско семейство- възпитание 

и уважение към хората, помощ към 

нуждаещите се, съчувствие към 

страдащите, към бедните, неуспялите и 

изоставените, в отговорност и морал в 

действията си… и това намерих още в 

първите редове, при първи прочит на Първата Конституция на ИИУ, 

пристигнала в БГ! 
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 Моят софийски дядо е бил Ротарианец, но за това през онези години, когато 

растях, не се говореше никъде. 

През 1984 година, наш роднина, също Ротарианец, ни посети и научихме 

всичко за Ротари и неговата философия, идеите им за Света и дейността им по 

Света! Тогава разбрах, че много от съпругите на Ротарианците имат своя, 

собствена организация, която покрива Света и работи с много авторитет в 

името на Човечеството, успешно обединени, независимо от раси и религии и 

лични убеждения ! 

 

Много ми хареса това, че жени по Света работят по този начин! Усещаше се 

вече някаква промяна и тук, имахме нужда след тежки и мрачни години да  

мислим, че това е прекрасно и че можем и ние да покажем, че ни има! Но мина 

много време след това, до момента, в който се започна усилена работа по 

възстановяване на Ротарианството в БГ. 

 

В подготовката по чартъра на Ротари клуб-Пловдив, на една вечеря в Северна 

Гърция с Ротарианци и съругите им, те предложиха да мислим и за Дамите, 

съпругите на бъдещите Ротарианци в БГ, как да се използвува и тяхната 

позитивна сила. Приятно се изненадаха да разберат, че ние, съпругите, се 

събираме всяка седмица независимо от липса на помещение, липсата на ток 

даже и по улиците, че вече сме започнали  курс по анг.език, че е безкрайно 

приятно да се опознаваме, да си говорим за децата и семействата си, да даваме 

подкрепа на съпрузите си … и така се започна всичко, стъпка по стъпка. Ние 

се учихме как да направим нещата  така, че ИИУ да „стъпи”  в БГ ! 

 

Кога се почуствах горда, че съм частица от големия свят на ИИУ - много, 

много пъти! 

 

Аз се гордея с приятелството на толкова много приятелки от Дистрикта! Горда 

бях когато чартирахме всеки нов клуб, заради искрицата и вълнението в очите 

на жените! Гордея се, че успяхме да обединим толкова различни жени в името 

на доброто, което носи ИИУ! Гордея се с уважението на Ротарианците към 

мен като член на ИИУ! Гордея се, че имах възможността да се срещна с 

първия посетил БГ Президент на РИ г-н Ричард Куин, гордея се, че имах 

възможността да се срещна след 20 години и с г-жа Капила Гупта, Президент 

на ИИУ! 

Гордея се с личното си приятелство с Дамите от Моя Клуб! Един случай 

никога няма да забравя - вечерта на нашето чартиране, малко преди старта на 

гала вечерята ни, спонтано предложих да занесем значката на наша приятелка 

в болницата, в която тя постъпи предишния ден по спешност… сълзите в 

очите на нашата приятелка, благодарността й, уважението на медицинския 
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 персонал- това никога няма да забравя и ме изпълва с огромна гордост, че съм 

заобиколена с  такива дами ! 

 

Гордея се с Моята значка, значката на ИИУ, която слагам на ревера си, 

пътувайки тъй далеко-виждам уважението в погледа на хората, които Я  

разпознават и съм убедена, че тази значка винаги би ми помогнала в беда! 

ИИУ, членството в тази огромна организация, ми показа как човек може да 

надскочи себе си и в най-критичен момент за него, да избере съпричастността 

към една прекрасна организация и да продължи да обича, да намери в сърцето 

си още ОБИЧ и ОТГОВОРНОСТ към другите хора, да излезе извън 

собствената си болка! ИИУ е наистина ОТГОВОРНОСТ и ОБИЧ! 

 

Винаги съм казвала, че ИУ Клуб Пловдив е моето голямо Семейство, което не 

ме изостави в тежки моменти! ТЕ, приятелките, имат много лично значение за 

Мен със своята съпричастност и помощ! 

 

Какво е за мен ИИУ-сериозен въпрос-това е състояние на човешкия дух, 

всепокриваща сила в Света, в който живеем, милост и съпричастност към 

всеки и всичко, огромна обединена  виждаща енергия в името на доброто и 

иновативното! 

 

Чувствувам се много горда, че имах късмет  да направя правилен избор преди 

много години, да положа усилия да продължа да вървя по пътя на ИИУ, 

въпреки житейските тегоби, да срещна такива прекрасни, горди и мислещи 

жени-членки на ИИУ, майки, съпруги, приятелки, пълни с позитивна и 

градивна енергия! 

 

 

Мара Латева, Инер Уил клуб  Хасково 
 

Моята история-в името на добруването 

Да помагаш на обществото-тази повеля стои в 

основата на Инер Уил, тя е и моята лична 

мотивация да се приобщя към благородната 

дейност. В далечната 1998-99г. направих много 

срещи, търсих съмишленички, получавах 

подкрепа. Така в Хасково се роди нашият клуб 

след Пловдив и Варна и аз станах чартър 

Президент. 
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 Фактът, че съм популярна в региона личност, ми помогна в първите стъпки, 

добрите контакти с местните медии допринесоха за редовното отразяване на 

нашите прояви, което не е без значение в динамичното ни време. Започнахме с 

благотворителни дейности, които прилягат на клуба, и които получиха 

признание от широката общественост. Първата ни проява бе за Великден. 

Последва Ден на християнското семейство, изяви на грижи към деца в 

неравностойно положение, които се нуждаят не само от материални вещи, а и 

от внимание към личността на подрастващите. Посещавахме и други клубове 

в страната, с които установихме приятелски отношения, а ИУК Пловдив стана 

официално наш кръстник. 

 

Незабравимо за мен е първото международно събитие, в което участвах- 

Конвента във Флоренция през 2003г. Там издигнах за първи път българското 

знаме. На мен се падна да подготвя всички документи за това  България да 

бъде одобрена и чартирана за Дистрикт. Имах лична среща с тогавашния 

секретар на Инер Уил Маргарет Палмър, впечатлена бях от мащабността на 

организацията и на присъствието на Ротарианци. Пазя спомена и за 

представянето ми с колоритна национална носия от село Сърница. Наскоро 

след това събитие получих одобрение, документация и писмо с препоръка да 

организирам узаконяването на Дистрикта. Осигурих лицензиран превод на 

всички документи, комплектувах всичко необходимо и застанах пред 

приятелките в Хасково, за да ги зарадвам. Моите действие и нетърпението ми 

да ускорим процедурата обаче не бе разбрано. След прозвучалите критични 

нотки разбрах, че не всеки е готов вътрешно да служи на обществото, 

пренебрегвайки личното си его. Тези, които издигнаха глас в Хасково вече ги 

няма в нашия клуб, което затвърди схващането ми, че е естествено някой да 

гледа в друга посока. Така инициативата за Дистрикт тогава бе поета от Варна 

и по мое лично предложение Марина Корновска стана първият Чеърмен, за 

което получи признание. 

 

По моя идея и с мои средства правих обучение за организираните арт събития 

и първата ни изява бе на Балканската среща в Пловдив, а след това във Варна. 

Средствата от продадени картини предоставяхме на нуждаещи се деца. Това 

ме окуражи и продължих в тази насока, близка до същността ми на художник. 

Приобщихме и деца към нашите пленери и изложби. Някои картини 

изпратихме за форума „Жените за Европа” във Финландия, и бяха откупени. 

Разработих проект с мотото „За чиста природа”, който имаше 5 издания с арт 

работилници. Подготвих уърк шоп за събитието „Жените на Европа” във 

Варна, посрещнат с въодушевление. Бях поканена на подобен форум в 

Къркларели, Турция. Равносметката ми днес е, че вече дълги години давам 

личния си професионален опит на Инер Уил, все в името на добруването. 
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 Убедена съм, че организацията ще привлича в бъдеще все повече 

съмишленички.  

 

Скъпи за мен са всички грамоти и други награди за моя труд, посрещан 

навсякъде с внимание и одобрение. Това е особено ценно днес, когато за 

някои е трудно да признаят успеха на другия. Нека всички се замислят над 

това. 

 

Удовлетворена съм, че името ми е свързано с тази организация, скъпа на 

всички, които са верни на максимата, че нашето време изисква да отдаваме 

нещо от себе си. 

 

 

 

 

 

Марина Корновска, ИУК Варна Марина 
 

Моята ИУ биография е началото на появата на ИУ в България, 

началото на утвърждаване на българските ИУ Клубове и 

превъзмогване на съпротивата на Ротари. "Да оставим следа" за 

мен като ИУ-ка означава искрено, честно приятелство, 

подкрепа на приятелството и прозрачност при всички действия. 

Когато мислим за бъдещето да не забравяме тези ИУ-ки, 

ПИОНЕРИТЕ, на които дължим днешното!  

 

" To be" ИУ в България е моя мечта, която реализирах и продължавам да 

работя за нея. При подписване на меморандума в Дания изразих мнение, че 

ИУ ми дава много красота, за мен е "FOR EVER"! 

 

  

Предстоящи международни събития 

 

Жените за европа , Измир . 

Конвента в Мелбърн 

Круиза по Дунав 

 
(Кликнете върху събитието, за да видите повече подробности) 
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 Срокове за спазване  

  

1. Номинации за НП и ЗНП - 31.10.2017 

2. Разглеждане на предложенията за промени на Конституцията 

 

 

 

Да поздравим тези, които имат празник и им пожелаем много 

дръзновение, постоянство и разбирателство в добротворството : 

 Октомври- ИУК Харманли и  ИУК София 

 Ноември-  ИУК Варна  и ИУК Бургас 

 

Уважаеми приятелки, замислих се върху факта, че нашата ИУ година започва 

в началото на лятото. Лятото е сезона, в който природата налива. Есента е 

тази, в която природата отдава това, което е наляла. Сега е есента и е време да 

отдаваме позитивната енергия, да стартираме замислените проекти, да 

реализираме добрите намерения. Сега е сезона на активна работа на всички 

клубове, а мисълта ни малко по малко се насочва към светите декемврийски 

празници. Но е още рано за това! 

 

Пожелавам ви успешна реализация на всичко замислено, много настроение на 

всяка ваша среща, укрепване на приятелството помежду ви!  

 

Наслаждавайте се на ИУ и помнете, че членството ви е донесло много нови 

познанства и удовлетворение от свършените добри дела!  

 

Вдъхновявайте хората около вас с идеята за безкористна служба и 

увеличавайте членството си-дори и един нов стойностен член на вашият клуб 

е успех в разширението! 

 

Бъдете здрави! 

 

Ваша в Инер Уил 

Живка Стоянова,  

Чеърмен на Д 248 ИУ България   
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