Отчетен доклад на Чеърмена за дейността на Д248 и Клубовете
през 2017/2018 ИУ година

 Приемане на oгърлицата в Стара Загора 01.07.2017.
 Начало – 25 Клуба
 Чартиран 1
 Брой на членовете 387
 Новоприети през годината – около 16.
 Кръгли годишнини – ИУК Пловдив 20 год
ИУК Димитровград -10г
ИУК Свищов – 5 год
ИУК Варна Марина -5 год
Слай 6/ Новият екип
 Визия за годината „Остави трайно наследство:
 Електронен бюлетин
 Нови рубрики”Моята история’,
„Таланти”,
„Национални проекти”
 Работни посещения на Клубовете – посетени са 25
Клуба
През цялата година се стремихме да попълним максимално
необходими извадки от Конституцията и полезна информация за Д.
Публикувани са и въпросите и получените отговори към тях,
зададени на КЧ Филиз Чартър относно неясноти в прочита на
Конституцията.
Слайд 9

Какво се случи в Д248

 Семинар за Обучение на новите екипи на клубовете и
гостуване на ПИИУ д-р Капила Гупта 14-17.09.2017.
 Домакинство - ИУК Пловдив – беше определено от
предишния ИК, тъй като организацията по посрещане на
ПИИУ започна още от м. януари
 Откриване на кампанията по националния проект
„Живот без дрога” – на 15.09, с откриване на новата
учебна година, бе стартиран и този нац. проект в СМУ в
гр.Пловдив
 Отбелязване на Световния ден на мира на гала
вечерята –- домакините от ИУК Пловдив ни изненадаха
с рисунки на деца и пъзел по картината на Пикасо
„Гълъба на мира”
 Слайд 13 - Семинар – “Разговор около кръглата маса” - теми
и модератори - има представители от 24 Клуба. Модераторите
бяха Офицери от Д- ПЧ , ПВЧ, Ковчежник на ИК.
 Финансови правила на клубно и дистриктно ниво-фондове и
разпределяне на средства.
 Избори на клубно, дистриктно и наддистриктно ниво.
 Как да запазим и разширим членството в ИУ.
 Комуникациите в Дистрикта и ИИУ. Ролята на Секретаря на
Клуба.
 Успешно управление на Клуба, работа в екип. Ролята на
Президента на Клуба.
 Протокол и Церемониал за различните събития.
 Нива в структурата на ИУ. Конгрес и международни събития.
/ Винаги ИК на Д е отворен за въпроси от ваша страна, които да
се дискутират на тези Семинари/
 Слайд 14 - Церемония по чартиране на ИУК Стара Загора
Берое 09.12.2018
Спонсор на новият Клуб е ИУК Казанлък.

 Слайд 15 Отбелязване на межд. Ден на ИИУ-по места
клубовете се организираха-подробно е отразено в електронните
бюлетини.
 Слайд 16 Изборна Конференция в Етрополе – 10.03.2018
 – присъстват 22 клуба
Това е новият ИК. На тази Конференция се дискутира и въпроса
за регистрация на Д като НПО с нестопанска цел. Избра се
Комисия, която да проучи стъпките и започне процедурата.
Състав на комисията- Роси Йорданова, Доротея Будакова, Ганка
Бургелова, Радост Георгиева. Елеонора Червенкова. Клубовете не
са задължени да се регистрират на място.
 Сл. 17- 19 - Международна дейност на Д 248
 Участие във форума Жените за Европа 8 в Измир, Турция участници от клубовете Стара Загора, Варна, Ямбол,
Добрич, Каварна, Плевен, Варна Еуропея.
Интересен форум, на който се разгледаха проблемите на
бежанците и миграцията на хората, отражението им върху бита и
културата на населението и каква е ролята на ИИУ в тези
събития. На този форум се обсъждат социални теми, винаги
различни, в които членовете на ИИУ биха могли да са полезни.
Освен това е и една много приятна приятелска среща, затова ви
призовавам да се стараете при всяка възможност да посещавате
такива организирани събития в Европа, независимо какъв е
формата им.
 Сл. 20-21 - 17 ти Конгрес на ИИУ, Мелбърн Австралия –
Нашето участие беше с 9 регистрирани дами. Освен това по
покана на ПИИУ д-р Капила Гупта две от участничките ни
изнесоха презентации в
Сесиите
на Конвента - Росица
Йорданова с тема за Приятелството в ИУ в панела „ Младите и
ИУ”, и Нели Братоева с тема „Reduce-recycle-reuse” в панела за
опазване на планетата. Двете презентации са качени на сайта и с
българския текст.

 Сл. 22-24 - Сключване на тристранен Меморандум за
приятелство между ИУК Бургас, ИУК Одрин и ИУК
Бейоглу Истанбул
Този меморандум се случи след форума WfE8, след осъществени
контакти с домакините - до мен беше седнала една дама от клуба
в Истанбул, с която разменихме визитки. Турските клубове
обичат да се сближават със клубове от съседни държави. Има и
други клубове от по-старите в Д, които са в приятелски
отношения.
 Сл.25 - Предстояща среща на ИУК Добрич с клуб от
Истанбул
 Приятелски връзки на ИУК Балчик с ИУК Бомбай
Кандивли и ИУК Гюргево- още един клуб, който обича
международните връзки и се стреми да ги поддържа
 ИУК Варна Еуропея е спонсор на ИУК Одеса Черно море,
Украйна
 Организираната от ИУК Варна Еуропея международна
среща на клубове Еуропея.
Сл.26 - Някои от гостите на тази среща проведоха приятелски
дискусии с клубове от нашия Дистрикт – Катрин Рефабер гостува
на ИУКлубовете във Варна, ИУК Добрич и ИУК София. ИУК
Каварна бяха домакини на част от обиколката на гостите. Шарлот
де Вос и Жасмин Сери гостуваха на ИУК Казанлък. Ако
организаторите за тази среща бяха съобразили факта, че са част
от Дистрикт248, и се бяха съобразили с националния календар,
вероятно щеше да има много повече участници от нашите
членове.
Нашият Д е побратимен и с Д45 Дания. Мисля, че през
настъпващата ИУ година е ред на нашият Д да гостува, така че
новият ИК трябва да има готовност.
 Сл. 27 - Насоки, в които ИИУ работи:








Правата на децата
Семейството
Правата на жените
Възрастните
Наркотици
Международен проект ”По-щастливо бъдеще за по щастлив
живот”.
Това са насоките, по които ние работихме до сега. На Конвента в
Мелбърн беше показан и пуснат новият облик на сайта на ИИУ и
има лека промяна на темите за следващата година.
Всички клубове работят според нуждите в своята общност. Не
винаги дейностите могат да се поставят точно в една определена
насока, но това не ги омаловажава. Някои от клубовете работят
по дългосрочни проекти. Голяма част от дейностите на клубовете
са свързани с дарения – на отделни хора в нужда или за
определени каузи.

 Сл.28- ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
 Подпомагане, дарения и работа с центрове за деца с
увреждания и центрове за настаняване от семеен тип - ИУК
Ботевград, Бургас, Пловдив, Нова Загора, Хасково, Шумен, Добрич,
ИУК Етрополе. Подпомагането е под форма на даряване на стоки от
бита и хранителни продукти, както и организиране на занимателни
събития за децата и лични контакти с тях.
 Здравеопазване и профилактика на децата
 СЛ.29-30 Организиране на профилактични стоматологични
прегледи - ИУК Ловеч, ИУК Свищов.
 Сл.31-33 Ортопедични прегледи за гръбначни изкривявания с
последващи консултации и лечение при ортопед –ИУК Харманли
 Дарение 300лв за лечение на дете-ИУК Харманли
 Сл.34 Дарение за деца в Онкологично отделение Варна-ИУК
Варна Марина и ИУК Варна Еуропея
 ИУК Каварна- дарена сума за лечение на едногодишно дете.

 ИУК София подпомага финансово сдружението „ Култура без
граници” за необходимите му консумативи за национално обучение
по иновативно лечение на диабета.
 Сл.35-36 Грижа за безопасността на децата и възпитание в
тази посока
 „С предпазен колан на задната седалка”-съвместен проект на
ИУК Варна Еуропея с Интеракт клубовете в града. Втора година,
обхваща деца от Варна и околни селища.
 Сл.37-40-Дарение на 500 светлоотразителни жилетки на
първокласници и подновяване на пешеходните пътеки до
училищата със средства на ИУК Добрич
 Монтиране на соларни знаци за безопасно движение – 6 броя,
ИУК Етрополе – мащабен проект, средствата за който са от
продадени пластмасови капачки
 По същият начин и ИУК Ботевград събира средства. Те бяха
първите с тази инициатива преди няколко години.
 Сл.41 Създаване на забавления за децата
 организиране на конен атракцион за децата на града-ИУК
Харманли. Този клуб, както и дамите от ИУК Етрополе
организират и празник в детска градина с дарение на средства
 Сл 42 -„Работилници по интереси”-ИУК Видин –решение за
дългогодишен проект, който се провежда на 01,06- рисуване
и занимания за децата на открито.
 ИУК Пловдив води децата от „Детската Къща”, за която
полага грижи ежегодно, в детски център за забавления, за да
им покажат различни игри от техните ежедневни такива, а
също и да усетят подкрепа от възрастните.
 СЛ.43 -Развлечение за деца в Детски отделения на местните
болници с аниматори-ИУК Стара Загора и ИУК Добрич
 Сл.44СЕМЕЙСТВО

 Ден на Християнското семейство – традиция за почти
всички клубове, с домашно приготвени ястия за търг, по този
начин се събират средства за различните каузи. Около Коледа
пък ИУК НЗ организира традиционен Рождественски концерт с
деца от Школата по изкуства,
 Сл 45 Подпомагане на социално слаби семейства.
 Сл. 46 На 10.12.2017г. ИУК София организира второто си
благотворително събитие с идея „Деца помагат на деца“ с
надслов – „Бъди добър: остави трайно наследство” с
подкрепата на Bulgaria mall като домакин и НПО Holiday
Heroes. Събраните средства са за закупуване на хранителни
продукти на социално слаби семейства- 3680 лв. Събитието
се проведе в един цял ден, с много музикална програма,
брандиране и популяризиране на ИУ България.
 ИУК Ботевград дарява играчки на деца на соц.слаби
семейства, ИУК Етрополе подпомага постояването на
параклис.
 Някои клубове оказват финансова помощ на абитуриентки
от социално слаби семейства или деца без родителски
грижи– ИУК Пловдив, ИУК Каварна
 Финансова подкрепа на болни членове на семейства –ИУК
Свищов – подпомага младо момиче след транспортна злополука,
ИУК Етрополе – две дарения на болни съграждани, ИУК Бургас
подкрепя сдружение „ Онкоболни и приятели” в организиран
плувен маратон. ИУК Варна Еуропея помага на момиче аутист,
като купува изплетени от нея шалове.
 Сл. 47 49 ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ
 Здравни лекции и организиране на профилактични прегледи
за остеопороза и рак на гърдата –ИУК Стара Загора, ИУК
Свищов

 Създаване на приятни занимания – канят се интересни и
полезни лектори, организират се курсове по танци и гимнастика,
изложби, филмови вечери, арт клас по рисуване –ИУК Шумен,
ИУК СЗ Берое, ИУК Каварна, ИУК Варна Еуропея, ИУК Варна
Марина, ИУК Нова Загора, ИУК Варна, срещи с приятелски
клубове
 Трите клуба във Варна – активно участие в местната асоциация
”Да съхраним жената”, както и в обществения живот на града.
 Подпомагане на самотна майка –ИУК Етрополе
 Алеи с рози- ИУК Плевен, 140 рози , идея за засаждане и на ИУК
Ловеч.
 Сл.50 ВЪЗРАСТНИ
 Дарение на домове за стари хора на дрехи, храна, поемане
разходи за кабелна тв, абонамент за вестници и списания,
необходими дрехи и спално бельо-ИУК Добрич, ИУК Ботевград,
ИУК Казанлък, ИУК Стара Загора, ИУК Шумен, ИУК Нова Загора,
ИУК В Еуропея
 Сл 51 -HAPPIER FUTURES- BETTER LIVES
 СЛ.52 Работа с местните Ротаракт и Интеракт – ИУК
Свищов, ИУК ВЕ, ИУК Варна, ИУКВМ, ИУК Шумен
 Сл 53-4 Създаване на наградни фондове и стипендии,
организиране на конкурси и образователни срещиМного от клубовете в страната работят с нашите умни,
образовани и талантливи деца.
 Грамоти, стипендии и парична награди – за зрелостници с
отличен успех-ИУК Харманли, ИУК Каварна, ИУК Видин, ИУК
Пловдив, ИУК Казанлък, ИУК Пирдоп, ИУК Шумен, ИУК НЗ, ИУК
Ботевград
 СЛ.54 -Стипендия на даровита малка художничка, чиято творба
беше подарена на Капила Гупта – ИУК Пловдив

 СЛ.55 Подкрепа на бълг. училища в чужбина, дарения за
библиотеки, организиране на състезания за прочит на книги– ИУК
Стара Загора, ИУК Казанлък, ИУК Ловеч, ИУК Пирдоп, ИУК
Шумен, ИУК Нова Загора, ИУК София
 Фонд за талантливи деца на Каварна – средствата се събират от
всички събития
 Фонд Даровити деца ИУК Етрополе
 Дарения на Детски градини-ИУК Харманли , ИУК Етрополе
 ИУК Ст.Загора Берое е съучастник в Нац.фестивал „Детска
мелодия на годината” стартирайки своя проект „Децата нашето
бъдеще”.
 Сл 56-58 Спонсориране на танцови състави - ИУК Видин клуб по
спортни танци, ИУК Нова Загора и ИУК Добрич – закупуване на
носии за танцови състави, ИУК Свищов – детски хор „Дъга”
 Сл.59 Художествен конкурс”Децата на Ботевград”-ИУК
Ботевград
 Сл. 60 Сл.Певчески конкурс Арт старс – трите ИУК във Варна,
всеки поотделно, участват с награден фонд за печеливш участник.
 Сл.61 Ежегодна награда на певчески конкурс, учредена от ИУК
Плевен
 СЛ.62 ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОЕКТИ
 ИУК Шумен –„ Чети и дари”, с няколко изпълнени каузи по
него, работи вече 4та година. Целогодишно по този проект се
организират и състезания по четене и се излъчват победители
 СЛ.63 - ИУК Варна „Арт Терапия” за онко болните жени.
Проекта продължава от миналата година с етапа
психосоциална подкрепа на онкоболни. Заедно с психолог от
Онко Болницата и дами от клуба се следва седмична програма
под мотото „Женствени и след болестта” чрез занимания по
рисуване, моделиране от естествени материали на бижута,
рисуване върху стъклените банки от болницата, върху клонки
и камъчета. Занятията се провеждат с участие на художници
на доброволни начала, както и приятелката Татяна Атанасова е

лично ангажирана
за терапията. Изработените неща се
продават и със събраните средства се закупуват нови
материали.
 СЛ.64 - ИУК Казанлък – „ Дари живот, помогни да затупти
детско сърце”, прекрасен проект за проблеми с
репродуктивността на семействата. Резултата от миналата
година – родени 3 дечица, очаквано още едно, една двойка
стартира процедура инвитро. Средствата от тазгодишната
кампания ще бъде разпределена между 7 двойки.
 СЛ.65 -ИУК Ямбол – скъпи и дългосрочни проекти,
последния е спортна площадка на открито
 ИУК Варна Еуропея стартират проект по модел на такъв от
ИУНЗ, цветни саксии от обувки, като средствата от
продажбите на тези саксии ще се даряват на талантливи
момичета и жени. Този проект е обвързан с новата
международен проект на ИИУ „ Грижа за жени и момичета”
 СЛ.66 ДАРЕНИЯ
 СЛ.67 Реновиране и подпомагане на детски отделения
Детски кът и спално бельо за ДО -ИУК Пирдоп и ИУК Етрополе,
Неонатология ИУК Ловеч и ИУК Добрич, ХО ИУК СЗ Берое,
ИУК Бургас на ДО гр.Айтос
 Дарения за съвместни инициативи на местните Ротари
клубове – ИУК Ботевград, ИУК Пирдоп за система за
пречистване на водата, ИУК Ловеч, ИУК Добрич, ИУК
Казанлък, ИУК Шумен, Стара Загора
 Даряване на средства за облекло на танцови състави –ИУК
Пирдоп, ИУК НЗ, ИУК Добрич, ИУК Свищов, ИУК Видин
 Площадка за деца –ИУК Ботевград
 СЛ 68-Стойка за велосипеди на средно у-ще и цветен принтер
за център по рехабилитация –ИУК Етрополе

 ИУК Бургас –дарява средства на Социалния център за хора с
увреждания за закупуване на софтуерен продукт за управление
на компютърна мишка с поглед .средствата са събрани от
предадени пластмасови капачки и благотворителна вечер.
СЛ 69- Ето и някои от свидетелствата за дарение:

 Сл.74 НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТ АНТИДРОГА
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.
 Сл.75-78 ИУК Стара Загора
Проекта беше много добре разгърнат на два етапа и получи
финансова подкрепата от всички НПО в града. Първия етап
протече с представяне на презентация на тема ”Дизайнерска
дрога” от главният лекар на Псих.Б-ца Раднево д-р Иван
Добринов. Неговите координати бяха качени на сайта и имаше
клубове, които го поканиха за изнасяне на лекцията и в техните
общности. Ние проведохме срещите в 7 средни училища в града,
в часа на кл.ръководител. Лекциите предизвикаха голям интерес
и дискусии по темата за дизайнерските дроги, които са с много
неизвестни за медиците като симптоми и антидот.
Вторият етап премина с преставяне на театрална постановка пред
13 годишните ученици. ИУК СЗ има няколко успешни проекта с

Кукления театър в града и те направиха постановка специално по
темата Антидрога – „Без изход-Изповедта на един наркоман”. На
премиерата имаше поканени ученици, граждани, представители
на Обл.център по превенция на зависимостите и други
институции, присъстваха и приятелки от ИУК Харманли и ИУК
Бургас. Постановката беше с добро послание към родители и
деца. Трейлър към нея има качен на сайта, в момента вие го
виждате. Тя е мобилна и може да бъде играна навсякъде.
Приятелките от ИУК Хасково са я ангажирали за предтавяне в
техния град. Темата е отворена и всички можете да се
възползвате от нея
 Сл.79-81 ИУК Балчик
Проекта протича на 4 етапа. По предложение на специалисти от
организацията „Билани” – местна терапевтична общност за
рехабилитация от зависимости, дамите решават да покажат на
децата „Другия път”- на забавленията, спорта, труда, креативността,
развиване на състезателния дух.
Първият етап е срещи-беседи с психолозите от „Билани” и деца от
7-ми клас за възможностите за изразяване и контролиране на
емоциите, търсене на помощ и контакт с родителите.
За по-големите ученици от 12 клас дамите са организирали
кулинарно състезание, с награди и възможности за работа през
лятото. За най-малките са организирали интересни спортни
състезания „Умни, бързи, точни”, които провокират бързо мислене,
точност и сръчност. Състезанията са измислени от дамите от Клуба.
Като финален етап от проекта са обединени всички ученици от
общината във едно общо Зумба парти.

 Сл. 82 ИУК Димитровград
Средствата за кампанията по проекта дамите събират от
благотворителната вечер по случай 10 годишнината на Клуба.

Поканен е г-н Желяз Турлаков със своя екип участва във всички
срещи, организирани от Клуба :
*Срещи във всички средни училища на територията на общината
с ученици, директна работа с тях и разговори лице в лице с бивши
наркозависими, които споделиха своя опит и разказаха от първо
лице за своя опит, своите грешки и успехи.
*Срещи с родители и хора работещи с наркозависими и техните
семейства – полицаи, представители на ДП Стая и др.
*Информационна кампания сред подрастващите чрез листовки и
плакати, предоставени ни от Дистрикта
*Среща в общинската зала с наши съграждани, засегнати и
заинтересувани от проблема „наркозависимост”.
 Сл 83-84 ИУК Каварна
Кампанията е открита през месец октомври в средното училище в града,
продължава до месец юни и включва срещи с ученици, родители,
психолози и лекари и раздаване на листовки. Традиционния велопоход,
който дамите организират ежегодно, сега е под надслова ”Антидрога’.
Закриването на кампанията е с изложба на рисунки на тема ”Живот без
дрога” и среща на обществеността на града и децата от конкурса с
журналистката Весела Тотева с представяне на нейната книга „ Падение
и спасение”, която е изповед на нейната борба със зависимостта.
Журналистака е лично поканена от дамите от ИУК Каварна.
 Сл 85 ИУК Казанлък
Велосъстезание за деца, съвместно с Ротари клуб под мотото
„Спортуваме, мечтаем, побеждаваме! Живот без дрога”
Раздадени са брандирани светлоотразителни жилетки на всички
участници със знака на ИУ и логото на кампанията, а на
родителите са раздадени материалите. На победителите са
раздадени много купи и награди.
 Сл 86-87 ИУК Пирдоп
Среща-разговор с децата от Интеракт клуб гр. Златица и ученици
от Пирдоп с д-р Иван Добринов от Стара Загора и неговата

презентация „Дизайнерска дрога”. Със свои презентации за
дрогата са се представили и децата от Интеракт, както и
служители от БМЧК. Беседата, презентациите, дискусиите с
професионалисти е била от голяма полза за всички участници.
 Сл. 88София
Организират в Националното музикално училище лекция с
психолога д-р Иван Добринов с последваща дискусия
 Сл. 89 Добрич
Дамите от клуба са решили да провокират обществеността с
активностите си по кампанията „Живот без дрога”.
На деня на християнското семейство стартират проекта с
раздаване на информационни материали. По-късно, в духа на
Международния ден на Земята с брандирани тениски, засаждат
иглолистни дръвчета на обществени площи с послание към
минувачите. А съвместно с РИМ рисуват в градския парк и
раздават тениски с логото на ИУ и надпис” Единни срещу
дрогата”.
 Варна Марина
Дейността по проекта е съгласувана с Община Варна и са
изработени стикери, които са залепени на книжките.Плакатите и
брошурите са предоставени на превантивния център за работа с
проблемни деца и родители, в който в рамките на много часове са
извършвани индивидуално и фамилно консултации с проблемни
деца. Така брошурите са достигнали до 7 училища във Варна.
 Сл.91 Пловдив
Обхваща рисковата група 13-19 годишна възраст и техните
родители, с различни професии и социален статус. Обхващат 5
училища с общ брой на учениците 4500 - гимназиите по музика,
езици, строителство.
 Ловеч

Средствата за кампанията са събрани на Деня на хр. семейство.
Направени са лекции в 3 училища – 9,10,11 класове. Лекцията на
г-н Петков предизвиква интереса у децата и следват дискусии,
много въпроси. И в трите училища лекциите са с препълнени
зали.
 Бургас
Брошурите са раздадени в 6 училища в града и са проведени
разговори.
 Хасково
На 26.06 са представили постановката на Куклен театър стара
Загора, която е направена по наша поръчка .
 Плевен, Етрополе,Ботевград, Харманли, Нова Загора –
раздадени брошури в училищата.
 СЛ.92 ЛОГО И НОВАТА ТЕМА
 Сл. 93 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаеми приятелки,
Както виждате работата, която сте свършили, е огромна. Това е много
позитивна енергия, раздадена от вас с единственото желание да помагате на
тези в нужда. Не по малко време сте отделили и на вас самите помежду си – с
отбелязване на лични празници, със споделяне на радости, със съкровени
мигове със стихове и мисли за приятелството, със срещи с интересни
личности.
Аз исках да ви обединя, да ви вдъхна самочувствието на добри и грижовни
хора. Не зная колко успях да го направя, но получих много топли и съкровени
писма от някои от вас и това ми дава надежда, че съм свършила част от
намеренията си.
Дали оставихме наследство след себе си - на този въпрос трябва всеки сам
честно да си отговори. Всеки миг трябва да си задаваме въпроса какво
наследство оставяме във взаимоотношенията си с другите - дали сме
вдъхновили някого, дали не сме разочаровали и дали сме намерили сили да се
извиним, дали работим като екип. Но бидейки членове на ИУ, вие несъмнено
сте оставили част от себе си във вашето обкръжение.
Убедена съм, че всяко нещо си има своето време, от нас се иска само
търпение да го дочакаме!

Искам да споделя с леко огорчение един факт, за който не мога да преценя на
какво точно се дължи – може би е на това, че все още нямаме достатъчно
опит….
Авторитета и уважението към ИК.
Ние имаме Д, който е създаден по наше желание, той е част, единица, стъпало
в структурата на ИИУ. В този Д има ИК, който също е звено в тази структура
и следствие на нашето желание да бъдем обединени. Функцията на ИК е да
води напред и нагоре всички клубове, както и да подпомага тяхната дейност
чисто организационно.
Този ИК е всяка от нас за една година!
Затова трябва да се пази авторитета му, да се подкрепя и да му се помага да
изпълнява функцията си – като се спазват сроковете на първо място, като се
посещават нац. мероприятия и задължителни срещи, като се публикуват
всички ваши дейности на сайта на ИУ България, не само във ФБ. Като се
попълват вашите данни пак в този сайт, като задавате въпроси към този ИК
или отправяте предложения към него, които да са от полза за всички!
Така ние ще станем наистина едно цяло.
Този ИК е наше желание и само от нас зависи как ще функционира той и дали
ще се осмисли съществуването му като звено.
Вярно е, че всеки Клуб е независим в своята общност, но никога не
забравяйте, че ние не сме градска организация, а сме международна такава. И
следваме нейната структура!
Не забравяйте, че сте част от Д 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.
Споделяйте вашите успехи чрез сайта–това ще е най-добрият начин да
Оставим трайно наследство!
За мен приключи една натоварена и богата на преживявания година, в която
аз дадох много от себе си и от своето време, но това беше част от поетата
отговорност. Изправих се пред някои свои страхове, спечелих нови
приятелства, може би загубих някои, имах своите разочарования. През цялото
време се опитвах да бъда максимално полезна за Д.
Благодаря на съдбата, че ми даде възможност да се срещна с вас и да почерпя
от вашия опит и кръгозор.
Скъпи приятелки, благодаря сърдечно на тези, които ме подкрепяха!

Благодаря и на тези, които бяха против мен - те ме подтикваха да се старая
повече и да търся нови пътища!
За мен е чест да съм сред вас и да ви познавам!
За мене беше чест да служа като 12тия Чеърмен на Д 248 ИУ Булгария!
Благодаря за вниманието!

