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Трети Електронен Бюлетин  на Чеърмена на Д 248 Живка 
Стоянова 

 

 

Изпратихме старата и посрещнахме новата 2018.... и преполовихме 

годината на Инър Уил. Предстои ни да довършим започнатото и 

замисленото и да се подготвим за успешното приключване на юбилейната 

50-та година на ИИУ, замисляйки се каква следа ще оставим след себе си. 

Изминалите три месеца бяха динамични и интересни за мен-посетих 9 

клуба от нашия Дистрикт, връчих Хартата на 26-тия ИУК Стара Загора 

Берое, участвахме в осмото издание на форума  WfE в Измир, Турция, 

събрах и малко „ Истории”... 

 

Но да започнем с една от най-важните дати в IW-10.01, Международния 

ден на нашата организация.  

 

Преди 1924г. в много градове на Великобритания съпругите  на 

ротарианците са работили в сянка, подпомагайки техните дейности. 

Водени от лична грижа за общественото благо, те са отдавали сили и 

енергия в подкрепа на всяка тяхна услуга. На 15 ноември 1923 г. двадесет и 

седем ротариански съпруги, водени от г-жа Маргарет Голдинг, са се 

срещнали в студена, но без наем стая на турската баня  в гр. Манчестър и 

са обсъдили възможността за формиране на независима дамска група, 

която да споделя идеите на ротарианците. Следващата среща е на 10.01 и 

тогава се бележи действителното начало на Inner Wheel. Госпожа  

Маргарет Голдинг е избрана за първият Президент на новия клуб, а г-жа А. 

Никсън за  първи Секретар. Присъстват тридесет членове и са договорени 

шест основни правила. Първото правило е: "Името на клуба ще бъде "Inner 

Wheel-Вътрешно колело"/ в някои преводи смисълът е „кръг на 

посветените”/. Така, гениално решено, те зачитат желанията на Ротари, а 

не използват името. Връзката с организацията на мъжете е символизирана 

чрез ползване на тяхната значка - Ротари Колелото. Тази връзка все още се 

подхранва днес и с гордост споделяме едни и същи етични ценности и 

цели. Основните правила, установени в този ден, с леки вариации, 

продължават да се използват до създаването на Асоциацията на IWC във 

Великобритания и Ирландия през 1934 г. Това е началото на едно красиво 

приключение, което постепенно обхваща и други градове във Обединеното 

кралство. През  1928 година, благодарение на сътрудничеството с  
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ротарианците от Дистрикт 5  се формира и  първият Дистрикт 5 на ИУ. От 

тогава и до сега номера на ИУ Дистрикта съответства на номера на Ротари 

Дистрикта. През 1934 година се създава „Асоциацията на  IWC на 

Великобритания и Ирландия” и тя отново е оглавена от Маргарет Голдинг. 

От 1970 година 10 януари стана всеобщо признат Международен ден на 

Inner Wheel. 

 

Коя е госпожа Маргарет Голдинг? Нейната история е описана и 

допроучена от Луиза Винчигуера-ПБД, Италия, която открива къде точно е 

родена Маргарет и описва и родословното дърво на семейството. 

Родена в значителен тогава миньорски град Блайнай, в семейството на 

инженер и дъщеря на тъкач. Неизвестно е кога семейството се премества в 

град Hay-on-Wye, където Маргарет прекарва детството и юношеството си, 

място, което със сигурност е важно за живота й.  В този град днес има 

малък знак в нейната памет, дарение от IW. През 1975 г., за честването на 

първия IW клуб бе връчен знак-тикова седалка с описателна табела, 

поставена пред Библиотеката в града-за да  се отдаде почит на г-жа 

Голдинг и на членове от Д 5.  

Обучавала се е за медицинска сестра, била е сестра в Лондонска болница 

за тропически болести. Тези години на служба в сестринската професия са 

оформили в нея желанието за помощ на страдащото човечество. 

Омъжва се за ротарианец и прекарва останалата част от живота си в 

Манчестър, където се превръща и в успешен бизнесмен във фирма за 

униформи на мед.сестри. След войната през 1919г. тя изкупува всички 

акции и поема управлението на цялата фирма с усета си на новатор. 

Изключително интересна, интелигентна, многостранна и еклектична 

личност, голям човеколюбец, посветил всичките си усилия в помощ на 

бедните, децата, момичетата. Заразена от ценностите на Ротари, Маргарет 

Голдинг  имаше смелостта и решителността да погледне в бъдещето и да 

се отдаде до край на идеята Инър Уил. 

Създавайки една успешна структура, тя вдъхва живот на организацията, 

бори се със зъби и нокти за нейното укрепване и оцеляване, внушава  

доверие и увереност със своето управление в различните етапи на 

развитие. Тя постави здрави основи на IW, без които организацията не би 

достигнала до 94-тата си година. 

Тази волева, забавна и интересна жена  почива през 1939 година, когато се 

оформя 100-тния клуб. На 19.04.1940 г., в болницата „Стретфорд 

Мемориъл”, където е издъхнала, е поставена възпоменателна табела. 
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В град Манчестър има възпоменателна плоча на мястото, където е основан 

първият IWC, сега Концертна зала Бриджуотър. Плочата е 14 инча в 

диаметър и разрешението за поставяне е отнело 20 години на преговори с 

властта, струвала е 860 паунда. 

Мястото вече не е същото, но това не ни  пречи да празнуваме смелостта, 

вярата и решителността на Маргарет Голдинг и нейните последователки. 
 

                                           /   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Жените за Европа 8-Измир, Турция 
 

В средата на месец юли получихме покана за участие в този форум, 

организиран от ИУК Измир, Дистрикт 244 Турция, с надслов „ Ролята на 

ИУ в приноса за подобряване  живота на разселените жени и деца”. 

Предвид засилените бежански вълни през последните няколко години, тази 

тема за качеството на живот на разселените жени и деца става все по-

обсъждана за районите, които са по пътя на мигрантите. Перфектна 

организация, прекрасно подбрани лектори, обхващащи всички акценти 

и следствия от миграцията на хората. Форума се проведе в 4 сесии с 

любезното участие на Президента на ИИУ г-жа Капила Гупта. 
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Вдъхновяващ беше плакатът с лика и думите на уважавания от всички 

граждани на Измир Кемал Ататюрк –„Трябва да се знае, че жените са 

създателки на този свят”. Измир винаги е бил град с отворени ръце, грижа  

и толерантност към бежанците. В  момента в Турция има 3 285 533 

бежанци. 

 

Лекторите бяха преподаватели от университета, представители на 

доброволни организации, дами от клубове на ИУ Турция. Слушахме 

интересни факти за влиянието на миграцията върху културното и 

историческо наследство на народите, за създаването на центрове за 

изучаване на езика и организиране на курсове по фризьорство, шев, 

готварство за разселените жени. В четвъртата сесия лекциите „Уличните 

деца” и „ Лечебното въздействие на музиката върху разселените деца” 

приключиха с изпълнение на Детския оркестър на мира, съставен от 

разселени деца с ромски, кюрдски и сирийски произход. В програмата 

имаше включена приятелска рибна вечеря за тези, които са пристигнали 

първи, посещение на историческия град  Ефес, изложби и щандове  във 

фоайето на хотел Хилтън, а в паузите между сесиите имаше музикална 
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програма. Песни, общи за двете култури от двете страни на Егейско море, 

изпълнени на турски и гръцки от членове на ИУ от Северен Кипър, 

Детския мирен оркестър и традиционния танц „Зайбек” от региона на 

Измир, изпълнен от дамите от Д244. Всичко това допринесе за забавния и 

приятелски дух на Конференцията. 

 

 

 

Д-р Капила Гупта, лично приветствана от представител на Ротари, в 

заключителната си реч призова -„ Да оставим трайна следа в нечий 

живот, да намерим място и пространство за тези, които се нуждаят.” 
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Едно приятелско и вдъхновяващо преживяване за групата от България, 

повторна среща с харизматичната и мъдра д-р Капила Гупта, невероятно 

приятелско отношение на домакините и тяхното огромно желание за 

побратимяване с клубове от България- това беше за нас посещението в 

Измир. А ето и няколко споделени впечатления: 

 

МАРИАНА ВЕЛИКОВА- ПРЕЗИДЕНТ ИУК ДОБРИЧ 

 

 „Пътуването и участието ни в конференцията за мен беше едно приятно 

преживяване, с осъществени ползотворни контакти. Радвам се, че успяхме 

да се докоснем до приятната атмосфера на форума. Този дух на 

приятелство, доброта, съпричастност в ИУ към най-наболелите проблеми 

mailto:zhivka1960@abv.bg
mailto:iiw.bg.chairman@gmail.com
http://www.innerwheel248.org/


                    International Inner Wheel 
 District 248, Bulgaria,  

 Chairman 2017/2018 Zhivka Stoyanova, 

 tel: +359 894422154; +359 888261927                                                                                          

 e-mail:zhivka1960@abv.bg,    iiw.bg.chairman@gmail.com, 

 website: www.innerwheel248.org 

 

 

 
на деня и усилията да се обединим в инициативи за да  помогнем, е това, 

което ни даде много положителен заряд. Проведохме  разговори,  

създадохме нови приятелства, уговорихме  срещи с дами от ИУ клубовете 

от Турция, Украйна и Молдова.”  

 

СИЛВИЯ АТАНАСОВА- ИУК ДОБРИЧ 
 

„Участието ми на Конференцията „Woman for Europe 8”, Измир, Турция бе 

чакано и емоционално преживяване. Мястото, хората, темата, лекциите, 

посрещането от страна на домакините–всичко бе подредено и добре 

организирано. Като нов член на IW Клуб Добрич, за мен бе ценно да се 

запозная с чуждите клубове, да споделим и обменим опит, контакти, 

бъдещи съвместни дела. Ценни за нашия клуб и за мен бяха поканите, 

които получихме от приятелки от Лозенград и Истанбул за Sister Club. 

Топлите контакти остават, независимо от времето и мястото, и това е най – 

прекрасното в нашата IW общност у нас и по света. За мен бе чест да 

срещна отново Президента на IIW – Капила Гупта, както и да се насладя на 

нейната лекция, да чуя нейното мъдро послание по темата на Форума. 

Благодаря Ви, приятелки, че споделихме това събитие!” 

 

МИЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА- ИУК ЯМБОЛ 

 

„Емоцията от енергията на много позитивни дами, събрани заедно, 

обединени от приятелство и доброта.” 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Посещение на клубовете 
През последните три месеца посетих 9 клуба. Общото ми впечатление е, че 

всички клубове работят много добре в своята общност и са разпознаваеми 

за съгражданите си. Темите и проектите им са изключително разнообразни 

и стойностни, като всички те имат подготвени  или стартирани вече 

инициативи по дистриктния проект „Антидрога”. На кратко как преминаха 

посещенията: 

 05.10– ИУК Харманли- млади на възраст, богати на идеи, с 

невероятно приятелство помежду им. Насочват усилията си за 

подпомагане на талантливи деца, финансират лагери и построяване 

на детски площадки, изработват сами предмети за благотворителни 

балове и събраните средства са и за болни деца. Правят изнесени 

срещи извън града на приятни места за укрепване на приятелството. 
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 18.11-10 рожден ден на ИУК Димитровград. Задружен клуб с много 

успешно завършени проекти, оставил трайна следа за своите 10 

години съществуване. Впечатляващи бяха юбилейните статуетки, 

подарени на всеки Паст Президент от клуба. Средствата от вечерта 

са за стартиране на проекта им „Живот без дрога”. 
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 28.11-ИУК Нова Загора- с особено приятно чувство бях на гости на 

приятелките, защото моят клуб им беше спонсор по време на 

мандата ми като Президент. Добронамерени, обединени, отдадени на 

идеята в своя малък град, работещи с постоянни каузи,загрижени за 

поколението след нас. Приятна изненада от новоприети дами! 

 

 
 

 30.11-ИУК Казанлък, отново спонсориран от моя клуб.15 годишна 

богата история на значими проекти. След стартирането на 

прекрасния проект „Да затупти детско сърце” миналата година, 

който е в помощ на семействата с репродуктивни проблеми, те могат 

вече да се похвалят с две родени близначета, очаквано друго бебенце 

и още едно успешно оплождане. Приехме и нов млад член-33 
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годишната Йоана Йончева прие значката на ИУ с убеденост и 

вдъхновение. 

 
 

 15.12-Варна, Варна Марина, Варна Еуропея-три клуба с голям 

заряд и разнообразни проекти, както и такива с пресечни точки. 

Работят заедно с Ратаракт, финансират издаването на диск на дете с 

награда от  музикален конкурс, работят с Общината и училища по 

проекта  „Антидрога”. Помагат на детски отделения, онкоболни и 

център за деца с увреждания. Във Варна има алея, където членовете 

на Ротари и ИУ клубовете засаждат дървета, предстои засаждане на 

дърво от  ИУКлуб Варна.Този клуб е бил спонсор на най-много 

клубове в нашия Дистрикт, а ИУК Варна Еуропея са спонсори на 

ИУК Одеса и ИУК Киев. 
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 16.12-ИУК Каварна, един от младите клубове в страната, който вече 

е разпознаваем в своя град с мини уличната библиотека, с 

ежегодната благотворителна изложба „От жените на Каварна”, с 

подпомагането на талантливите деца на своя град.  На 24.10 в СУ 

„Ст. Караджа” с участието на ученици от училищата в града, 

родители, преподаватели, лекари и представители на Общината, те 

стартираха кампанията „Антидрога“. Тази година те имат и приет  

нов член. 
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 16.12- ИУК Балчик, дами с въображение и стил, които организират 

запомнящи се събития и работят в разбирателство с РК Балчик. 

Прескочили границите на ИУ България, те са в приятелски 

отношения с един клуб от ИУ Индия и имат за член дама от 

Великобритания. Освен това се грижат и за съхраняване на древното 

наследство в своя град, като финансират реставриране на древна 

мозайка. 
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 17.12-ИУК Добрич. Дами с големи сърца, прекрасни проекти и още 

много идеи. Емблема в своя град. Те подариха 500 сигнални жилетки 

на учениците и нарисуваха 10 пешеходни пътеки в първия учебен 

ден, за да защитят децата на своя град. Грижат се също и за старците 

и болните. 

 
/ 

 

На 09.12.2017 г в град Стара Загора се проведе и Церемонията по връчване 

на Хартата на най-новия Клуб в Д248 ИУ България. В приятна обстановка 

22 дами от ИУК Стара Загора Берое получиха своите значки и приеха да 

служат на идеите на  ИУ и да спазват нейната Конституция. 
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Моята история 
Трудно се намират интересни истории-може би хората все още се 

стесняват да излеят на белия лист  съкровените си мисли и да споделят за 

пламъчето, което ги е запалило с вдъхновението Инер Уил. Но аз не губя 

надежда и зная, че има много истории, които ще видят бял свят. 

В този бюлетин ще ви предложа споделените съкровения на две дами, нови 

членове на ИУК Нова Загора. Бях много приятно изненадана, когато ми 

споделиха мислите си. И още една много интересна история на цял един 

клуб! 

 

Таня Динева ИУК Нова Загора  

 
Първи впечатления от Инър Уил   

"В политиката, ако искаш нещо да бъде казано, потърси мъж, ако искаш да 

бъде направено, потърси жена"- Маргарет Тачър. 

Като една от най-многочислените дамски международни организации 

Инър Уил повече от 90 години събира действени и будни жени и съпруги. 

Да бъда част от това голямо семейство вече година е гордост за мен. Тук, в 

малкия град, се срещнах с десет интелигентни български жени, които 

непринудено и с приятелство са се посветили на благородни инициативи. 

Водещото мото "Докосни сърце"- темата на годината, в която бях приета, 

първо докосна моето в откритието, че в света на добре преценените ползи 

и загуби все още има място, където ценностите на взаимопомощ, любов и 

приятелство са още живи.  

Стройната организация, връзката между клубовете и общуването 

респектират и издигат достойно ИУ в обществото. Съвременните 

тенденции и проблеми в страната и света ни често присъстват в 

общуванията ни на сбирките. 

Инър Уил или в превод „вътрешното колело” за мен е символ на 

вътрешното туптящо сърце, насочено с мисъл към ближния, в подкрепата 

на таланта на децата ни, във вниманието към възрастните. Продължаваме в 

новата година "Да оставяме трайно наследство", да се събираме и 

общуваме, да се подкрепяме и откриваме……заедно. 
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Станислава Анестева ИУК Нова Загора 
 

Първото, което се появи в съзнанието ми когато започнах да пиша, беше 

финалното изречение от книгата на Джон Стайнбек  "На изток от рая" - 

"Ти можеш!" - Призив, в който вярват и който изпълват със съдържание 

членовете на Inner Wheel клуб Нова Загора. 

Бях поканена за член на клуба от моята уникална приятелка Радост 

Пейчева и не знаех почти нищо за дейността на организацията. Не съм 

търсила знаци, но поканата дойде в юбилейната, 10 - годишнина на клуба. 

Да си призная, малко ми липсва първоначалния ентусиазъм, присъщ на 

прохождащите начинания, но затова пък попаднах в атмосфера на зрели, 

истински, проверени отношения. Приех предизвикателството и бях приета  

много топло, а приятелството - вярвам - ще продължи да се разгръща.  

Клубът е изграден върху две здрави основи. От една страна - рамките, 

организираността, които поставя Конституцията на Inner Wheel, 

спазването на правила и срокове за изпълнение на задачите. От друга 

страна - приятелството, което възниква и се поддържа между тези дами с 

различни лични съдби, професии, интереси.  

Атмосферата е уникална за всеки клуб, защото се създава от самите 

членуващи. Обединени около една зададена, благородна кауза - да, но 

личностните качества и ценностна система на всяка една от нас са в 

основата на изграденото. За мен това, което виждам в днешния състав на 

клуба са дами, преминали през фазите на създаване, оцеляване и 

утвърждаване на взаимоотношения. Мъдри и борбени, с удоволствие 

изпълняващи задачите и изпитващи удовлетвореност от свършеното. 

Принципът, който госпожа Капила Гупта постави като водещ в работата на 

клубовете на срещата ни с нея - "Не успехът да бъде път към щастието, а 

щастието да е пътят към успеха", аз наблюдавам тук ежедневно.  

Президентът, който ми закачи значката, беше Жасмина-организирана, 

посветена на дейността си, пред очите ни възстанови 10-годишната 

история на клуба.  

Настоящият Президент-Галя Иванова-всеотдайна, посветена на каузата. 

Обединител.  

Разбира се и моторът на клуба, движещата сила-д-р Марияна Йорданова. И 

всички останали дами, които се включват в задачите и дават своя принос в 

дейността на клуба, участвайки в различни начинания. Въпреки 
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трудностите, всяка една от нас намира сили да отдели от особено ценното 

си лично време и да го посвети на каузата.  

Освен удовлетвореността от  свършването на определена работа, една от 

основните ценности на клуба е тази, че разнообразието от интереси и 

интелектуални разговори е обогатяващо за всяка една от нас.  

Накрая, за да разчупя малко сериозния тон, ми се иска да разкажа една 

случка от една от запомнящите се сбирки на клуба в моя кратък опит като 

член-юбилеят на Галя Иванова, който отпразнувахме в гр. Велико 

Търново. Към края на вечерта, един забавен, малко странен служител на 

заведението, дойде при нас да ни поздрави и каза: "Ама колко сте хубави 

само, какви сте вие, много сте различни! И как само сте се "барнали"!"  

Това е ИУ клуб Нова Загора в моите очи-различен, приятелски, 

интелектуален, можещ! Клубът го правят  хората, които членуват в 

него! Те са атмосферата! Те са стойността!  

Скъпи приятелки, вие сте тези, които правите този клуб уникален. 

Благодаря ви за приятелството! 

 

 

Инър Уил Клуб Балчик 

 
Историята на едно инъруилско приятелство 

 

Всичко започна от  един Чартър Президент на новосъздаден български 

клуб и един новоизбран организатор „Международни отношения” на един 

стар индийски клуб. Суати Банержи бе изпратила писма до огромен брой 

клубове в света, с които да обменя информация, а Лидия Енчева бе 

Президентът, който, като видя това писмо и водена от интереса си към тази 

невероятна страна, реши да отговори. И така започна всичко.  

Първо си разменихме презентации на страните и клубовете си. Беше доста 

забавно, когато трябваше да сравним по площ и население градът, в който 

ние работим – Балчик, с градът, в който те реализират идеите си – Момбай. 

За да се опознаем по-добре започнахме да описваме различни традиции и 

обичаи, с които се слави България, а те от своя страна ни описаха техните. 

И така се стигна до споделянето.  

За своя първи рожден ден в годината на Президент Abha Gupta и нейното 

мото „Осветли пътя”, ние решихме да пресъздадем най-големия индийски 

празник на светлината – Дивали, известен още с многоцветност, сладкиши 

mailto:zhivka1960@abv.bg
mailto:iiw.bg.chairman@gmail.com
http://www.innerwheel248.org/


                    International Inner Wheel 
 District 248, Bulgaria,  

 Chairman 2017/2018 Zhivka Stoyanova, 

 tel: +359 894422154; +359 888261927                                                                                          

 e-mail:zhivka1960@abv.bg,    iiw.bg.chairman@gmail.com, 

 website: www.innerwheel248.org 

 

 

 
и веселие. Въодушевени от идеята, помолихме нашите приятелки от 

Момбай да ни изпратят рецепти на традиционните индийски сладки, с 

които да изненадаме гостите си, да ги накараме да се потопят в 

атмосферата на Дивали и усетят вкуса и духа на Индия. И така освен, че 

ние самите се забавлявахме, докато приготвяме „Мilk Pada”,  ‘ Kaju Katli’ 

или ‘Suji Halwa’, нашите гости имаха възможност да се докоснат до 

екзотиката на тази страна и заедно с това да дадат своят принос към 

нашата кауза. Най-милият подарък, който получихме, бяха поздравленията 

от ИУК Бомбай Кандивли и радостта и вълнението им от това, че 

приятелството ни започна да се случва.  
 

 
 

Продължихме да споделяме... традициите си, кухнята си, празниците си. 

Дойде време да им разкажем за нашата Баба Марта. Оказа се, че 

сплетените бели и червени конци и посланията, които те носят, са близки 

до сърцата на нашите приятелки, защото вече трета година, около първи 

март, на своя редовна сбирка те правят мартеници. Обличат се в бяло и 

червено, приготвят сладкиши в бяло и червено и  заедно правят нашите 

уникални „Пижо и Пенда”. И превърнаха този български обичай в 

традиция, която споделят и с други индийски клубове, които специално им 

гостуват, за да участват в изработването на български мартеници.  
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Силно впечатлени от техният интерес към България, ние решихме да  

споделим и опишем как празнуваме раждането на новия живот през 

пролетта и какво означава Великден. Разказахме им за символиката на 

празника, за ритуалите, които го съпровождат и решихме да им изпратим 

бои, декорации и украсени яйца в колет.  

Това, което не съобразихме обаче, бе фактът, че в Индия има много и 

различни религии и за голяма част от приятелките от ИУК Бомбай 

Кандивли яйцата са забранени дори за докосване. Въпреки всичко, това 

което направиха тези жени, ни изуми. Те успяха да пресъздадат 

българските обичаи по Великден, като за целта намериха училище под 

опеката на Католически орден, където децата са запознати с 

Християнската религия и направиха конкурс за „Най-красиво нарисувано 

великденско яйце”. Когато ни изпратиха снимки от събитието, ние дори не 

знаехме как да изразим чувствата си. Това бяха чувства на благодарност, 

на национална гордост, на възхищение, на обич, преклонение пред 

старанието на тези жени и отдадеността им да бъдат полезни на 

обществото си, на респект към  силната им воля. Те ни доказаха, че когато 

много искаш нещо да се случи, винаги се намира начин. Достоен пример за 

подражание. 
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И така писмо след писмо, макар и само чрез Лидия и Суати, ние се 

запознахме с невероятно красивия индийски празник Холи. Празникът, 

отбелязващ настъпването на пролетта, е толкова живописен с пъстротата 

си, че веднъж види ли го човек, няма как да не пожелае да бъде част от 

него. Отдавайки почит на всички багри е начин да отдадеш почит на 

емоциите си – любов, радост, възхищение....... А да преминеш през тези 

емоции за една нощ, може само да те зареди с много положителна енергия.  

За да почетем този очарователен празник решихме да се облечем в 

традционно индийско облекло, да къносаме ръцете си и да се 

наслаждаваме на вкусно индийско къри, шарени напитки и на свободата на 

индийските танци. Въпреки, че упорито се подготвихме, гледайки безброй 

видео уроци „ Как да облечем индийско сари”, се оказа доста трудно да ги 

задържим на телата си. Но пък нашите приятелки от Индия бяха 

впечатлени, че въобще сме намерили индийски сарита, а обличането, 

според тях, най-добре се показвало от индиец. Така че, кой знае – някой 

ден може да се научим да обличаме сари под вещото ръководство на 

приятелките от ИУК Бомбай Кандивли.  

 

    
 

Историята на нашето инъруилско приятелство не свършва до тук. Искрено 

се надяваме да продължи още много години. Щастливи сме, че съдбата ни 

свърза с тези жени, които работят много активно, за да бъдат полезни на 

обществото си. Радваме се, че можем да бъдем свидетели на тяхната 

креативност и отдаденост. Те се наричат „Работещите пеперудки” и 

наистина са такива. Бюлетините, които ни изпращат, показват мащабите на 

тяхната дейност. И макар, че много от проектите им не могат да бъдат 

приложени в България, тяхната всеотдайност в полза на обществото е 

много мотивираща и дава много енергия и на нашия клуб да продължава 

напред със светлина и пъстрота, със споделяне и доброта!  
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А сега ще завършим нашата  инъруилска история с прекрасни Сурвачки , 

изработени от деца от Индия на 21 Декември 2017г. Може формата да не e 

българска, може дървото да не е дрян, може да не са използвали всички 

български продукти, които им изпратихме, но индийският вариант на 

българска сурвачка също ще предаде послания за здраве, дълголетие, 

берекет, щастие през Новата година и ще пренесе нашите пожелания не 

само сред нашите близки и приятели тук в България, а и в една далечна 

страна. Защото може да имаш приятел без дори да си го виждал, без да си 

говорил с него, без да е близо до теб, но когато имате общи идеи и 

споделяте общи емоции – това също може да бъде  приятелство!  

  
 

 

Какво ни предстои? 

 Най-близкото и важно събитие за Дистрикта е Общото събрание за 

Избор на нов ИК - 10.03.2018г, на което трябва да присъстват 

задължително  по 2 делегати от Клуб. 

 Номинациите за членове на ИК е до 6.02.2018. Не забравяйте, че 

трябва да вземете тяхното съгласие, както и факта, че трябва да имат 

необходимите Квалификации-да са били в Борда на Клуба и 

Делегати в ДК. 

 Ако решите да правите предложения за промени във вътрешния 

правилник или финансовите правила на Дистрикта, срокът е 45 дни 

преди ОС, т.е. 25.01.2018. 

 До 31.03.2018 всеки клуб трябва да избере и изпрати на Секретаря на 

Дистрикта новият си Борд за 2018/2019 г., както и имената на 2-ма 

Делегати с мандат 2018/2019 г.  

 Всеки Клуб трябва да изпрати до 31.03 данните на Секретаря на 

клуба за 2018/2019г на Националния Представител. Необходимо е за 

попълване на базата данни в ИИУ. 
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И още едно важно напомняне-моля, споделяйте вашите 

дейности на сайта на ИУБългария. 

Споделяйте и работата си по националния проект Антидрога. 

 

Да поздравим тези, които имат празник: 

1. Нова Загора, Плевен, Балчик – чартирани м. януари 

2. Хасково, Етрополе, Варна Еуропея и Каварна – чартирани 

м.февруари. 

3. Ботевград и Стара Загора-чартирани м.март. 

 

Уважаеми приятелки, завършвам с темата, с която 
започна този бюлетин-Международния ден на ИИУ. 

 

Поздравявам ви с празника на Инър Уил! 

Пожелавам на всички вас един приятен и незабравим ден, в който да 

се почувствате горди и привилегировани от вашата служба! 

Почувствайте се богати с многото приятелства в България и извън 

нея, които ви дава Инър Уил! 

Почувствайте се специални граждани на света, които дават своя 

принос и оставят следа в сърцата! 

Почувствайте се силни, че можете да промените света с вяра, 

постоянство и настроение! 

Наслаждавайте се на службата си и направете този ден пъстър, 

светъл и слънчев, толкова пъстър, колкото е Инър Уил по света! 

Оставете трайна следа-като приемете нов член на този ден, като 

засадите растение, като стартирате проект! 

 

С уважение и респект към всички вас. 

Живка Стоянова, Чеърмен на Д 248 ИУ България 
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