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Пети електронен бюлетин на Чеърмена на Д248  Живка 
Стоянова 

 

 

Годината, в която трябваше да Оставим трайно наследство, е на 

финала си. Остават броени дни до предаването на щафетата на тези след 

нас. И колелото отново ще се завърти… 

Тази трудна на пръв поглед тема, която ни постави многоуважаваната д-р 

Капила Гупта, успя да ни предизвика максимално. Четейки вашите 

доклади, виждам колко много начини има, за да оставиш нещо след себе 

си, колко много сте работили всички вие за идеята Инеруил – за 

приятелството и добротата. 

Сега пред вас е  последният електронен бюлетин. Макар и по-кратък, в 

последния месец от моят мандат, отново имам какво да ви разкажа.  

Търсейки път към всички вас, стремейки се да бъда максимално 

толерантна, диалогична, правдива и с чиста съвест, прочетох много неща 

за нашата организация и не само за нея. Започнах мандата  с много 

вдъхновение, вяра и идеи. Имаше моменти на трудности, в които губех 

кураж и смисъл за това, което правя. Имаше моменти, в които не знаех как 

да постъпя, но винаги се намираше някоя от вас да ми се обади по друг 

повод и да ми върне увереността.  

Защото, както каза многоуважаемата Мая Чаушева в своята история, „ИУ е 

отговорност и обич, ИУ е състояние на човешкия дух”. Благодаря ти,  Мая  

за това вдъхновение! 

„За да владеете себе си използвайте разума си, за да владеете другите, 

използвайте сърцето си” - това е мисъл на Рузвелт, която споделям горещо.  

Аз оставих част от своето сърце в тази инъруилска година - дано сте го 

усетили. 
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Посещение на Клубовете 

Първото ми посещение на Клуб като Чеърмен беше в ИУК Бургас – дами, 

които много уважавам и с които работя много добре, така годината ми 

започна леко и успешно. 

Последното ми посещение беше също в един прекрасен и силен Клуб – 

ИУК Ямбол. 

На 04.06.2018г в конферентната зала на хотел ”Диана Палас”, където се 

събират и членовете на РК Ямбол, аз се срещнах с приятелките от ИУК 

Ямбол. Това е единственият Клуб от нашият Дистрикт, чийто спонсор е 

Ротари Клуб. Това е и клуба с най-скъпоструващи и реализирани проекти 

за своя град. През всичките години от своето съществуване като ИУ Клуб, 

дамите са доказали способността да работят в екип. Преди уречената 

среща настоящият и бъдещият Президенти ме заведоха на новата спортна 

площадка на открито - в градския парк. Това е последния проект на клуба – 

един сложен проект, свързан със строителна дейност и монтаж на уреди. 

Дейности, които са нетипични за жени, но резултата е налице - на 

снимките се виждат граждани, които използват  площадката.  
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 Срещата ни  премина с много настроение и в приятелски дух. „Не мога да 

си представя да не идвам в клуба” - така каза Златка, една от 

учредителките на ИУК Ямбол. Може би  не само тя мисли така? 
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 На малък коктейл след сбирката, на който присъстваха и ротарианците, 

имах честта да сложа моята и на ИУ значки на три нови дами – новото 

попълнение за клуба. Даниела Станкулова предаде огърлицата на 

следващия Президент на Клуба след нея – Златка Жечева, с пожелание за 

много вдъхновение и успех. 

Последно посещение на Клуб за мен като Чеърмен, което за пореден път 

ми показа какво богатство е приятелството в ИУ!  

 

Моята История 

Сега ще споделя с вас поредната история в тази рубрика – този път е 

моята.  

Посвети се с убеденост, съпричастност и постоянство- моята 

история 

Някои си спомнят моето есе в годината, когато темата ни беше „Посвети се 

с убеденост, съпричастност, постоянство”. Това есе е част от идеята, която 

вече 17 години следвам и ме прави горда, че членувам в ИУ. Опитах се да 

направя едно “осъвременяване” на това мое есе, пречупено през погледа на 

изминалите години. 

Казват, че човек  трябва да постигне три неща в живота: 

 Да обича някого и да бъде обичан; 

 Да направи нещо за някого; 

 Да се надява за нещо.  

И това е достатъчно да се осмисли един човешки живот. Но колко хора 

осъзнават това.....? За жалост голяма част от човечеството, увлечено в 

трудното ежедневие и в борбата за оцеляване, никога или почти никога не 

си прави равносметка за изминалия ден, година, живот. Ние, които 
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 принадлежим с идеите си към ИУ обаче, сме различни. По - различни с 

възможността и привилегията да членуваме в най-голямата доброволна 

женска организация и по един специален начин да сме  вътрешното колело 

на най-голямата хуманитарна организация в света Ротари. Можете ли да си 

представите тази огромна армия на приятелство, в която толкова много 

сърца и умове в различни кътчета на света мислят как да го направят по-

добро място за живеене, как да отключат в душите на хората 

добронамереност и позитивизъм. Част от нас имаха щастието да усетят 

този дух в Малайзия, Дания, Италия, Турция, Австралия. Дай боже повече 

такива срещи и гостувания, които затвърждават мястото ни в тази армия. 

При нас, в България, членството в Инер Уил е нетипично, възрастта на 

членовете е по-млада от обичайното по света, но това пък се оказа желан и 

успешен модел. По-голямата част все още сме в активна възраст - семейни 

ангажименти, деца, служебни задължения. Това до известна степен ни 

затруднява, но всяка една среща в клуба ни позволява да избягаме от 

монотонността, да отделим време само за себе си, да се заредим с енергия 

и да продължим напред. На тези срещи ние израстваме и се обогатяваме. 

Всеки човек е уникален и винаги има какво ново да научиш от приятеля до 

себе си. На тези срещи ние провокираме хуманността си и това несъмнено 

ни прави специални. Специални ни правят и основните ценности на 

организацията: приятелство, безкористност, отговорност, почтеност, 

загриженост. Нашата мисия, защото ние сме мисионери на добра воля, е да 

бъдем полезни, да помогнем, да не сме безучастни, да сме грижовни и 

съпричастни към общността ни и  нашата планета. 

През всичките  години на членството ми в  ИУК Стара Загора, съм се 

чувствала привилегирована -  когато ме поканинаха за член на клуба, 

когато бях Секретар и  Президент, когато станах част от екипа на ИК, 

когато бях ЗНП и НП, а сега и като Чеърмен на Д248. Тази привилегия  ме 

е мотивирала да посещавам сбирките дори и когато съм уморена. 

Каква е моята история – нищо особено, освен едно огромно желание да 

бъда полезна. 

Да бъда  полезна за нуждаещият се, дори и с нещо дребно на вид, но много 

важно за него в нашето трудно време. 
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Да бъда полезна на приятеля със съвет или дори само да го излушам с 

разбиране. 

Да бъда полезна на  клуба и Дистрикта с всичко, което съм видяла и 

научила чрез моите  контакти. 

Да бъда полезна на нашата планета като съвестен гражданин на света с 

желанието да я пазя. 

Да бъда полезна за семейството си, като възпитах децата си, а сега 

възпитавам и внуците си на основните морални устои и ценности. 

Такава е моята история – с усмивка, добронамереност и безкористност 

да вървя по своя  малък житейски път в огромната вселена. 

Да съм щастлива с приятелствата, които получих на толкова много места в 

нашата прекрасна България, в Европа и по света… 

И накрая не мога да не споделя откъс от едно, станало мое любимо,  

стихотворение на покойният и велик Валери Петров: 

   „Те не идат от Космоса, 

               те родени са тук, 

        но сърцата им просто 

                са по-кристални от 

                                   звук. 

    И, виж, ето ги - литват  

           над балкони с пране, 

                            над калта, 

          над сгурията в двора –  

          и добре, че се срещат  

                             единици поне  

             от рода на хвърчащите хора....” 

Ние сме от рода на хвърчащите хора, скъпи приятелки!                       

                                                         2010/2011г – 2017/2018г  Д 248 
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Какво ни предстои 

На 30.06.2018 година в град Пирдоп ще се проведе Общо събрание на Д248 

за Отчет на дейността на Дистрикта през настоящата година и  приемане 

на  Финансовият отчет за годината. 

Ще имаме възможност да чуем и за новите решения и промени от 

последния Конгрес на ИИУ в Мелбърн, Австралия. 

Ще станем съпричастни с духа на Конгреса от личните впечатления на 

някои от участниците в него. 

Вечерта на празнична церемония  новият Чеърмен ще приеме огърлицата. 

Искрено се надявам, че ще има присъстващи от всеки клуб . 

Искам да спомена и датата 26.06 – Световният ден за борба с 

наркоманията.  

Този ден винаги ни напомня, че никога не е достатъчно това, което 

вършим в тази посока. Подсеща ни, че борбата със зависимостите трябва 

да бъде наше ежедневие, че не трябва да допущаме колебание у децата си, 

да се опитваме да ангажираме тяхното внимание с градивни инициативи и 

много обич. На този ден хората по света изразяват активната си позиция и 

съпричастност в борбата с наркотиците. Наркотиците "проникват" 

навсякъде и никой, независимо от социалния си статус, образование, 

материална задоволеност или нищета, не е предпазен от сблъсък с тях.  

Тази година за първи път в Д248 беше обявен Национален проект – 

„Антидрога”. Клубовете, които се ангажираха с него, успяха по най-

различни начини успешно да разгърнат и реализират идеята. 

Ще имаме възможност да се запознаем с активностите. 
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 За да бъде по-успешна борбата със зависимостите и да можем да 

предпазим нашите деца от фаталните залитания, като им осигурим 

щастливо детство и осмислено бъдеще, ИК на Дистрикта дава още една 

възможност за работа на клубовете в тази посока. Със средства на 

Дистрикта се отпечатаха рекламни материали за проекта  „Чети и дари” на 

ИУК Шумен, които ще бъдат с логото на ИУ България. Тази платформа 

може много успешно да се използва от всички Клубове в странта за 

различни каузи.  

Убедена съм, че всички клубове ще се възползват от тези рекламни 

материали. Подробности за инициативата ще се дадат на Общото 

събрание. 

 

Уважаеми приятелки, за мен приключва една невероятна година на служба 

и много нови приятелства. 

Работих с цялата си душа, не винаги много успешно, но винаги 

безкористно. 

Ние сме още много млад Дистрикт в историята на ИУ. Имаме още да учим 

и утвърждаваме структурата на нашата организация. Всеки един клуб е 

една малка вселена, една тухличка в стената на Дистрикта ни и трябва да 

намери своето място в нея.  

Работете всеотдайно, вдъхновено и с много настроение във вашите 

клубове и общности, но никога не забравяйте, че сте част от Дистрикт 

248. 

Подкрепяйте всеки, който има желание и възможност за развитие и служба 

в ИУ, следвайки правилата и нашата Конституция. 

Бъдете толерантни и етични в отношенията помежду си и помнете, че в ИУ 

всички сме равни. 
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 Споделяйте вашите успехи чрез сайта–това ще е най-добрият начин да 

Оставим трайно наследство! 

Пожелавам ви слънчево, спокойно и зареждащо лято! 

За мен беше чест да работя с и за вас! 

 

Живка Стоянова, Чеърмен на Д 248 ИУ България 

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

