
I. Как да изпращаме информация за сайта на ИИУ по стандартите 

на Шаблон  за публикуване на статии по IW News report 

Template. 

 

II. Основно правило: Информацията, която се очаква да получи 

международно отразяване в рамките на Инър Уийл, се изпраща 

единствено на Националния представител. За 2018-2019 година 

това е  д-р Янислава Илиева. Националният предтавител има 

ангажимента да провери информацията, според стандартите, да я 

редактира, ако е нужно и да я изпрати на редактора на ИИУ. 

III. Препоръка: Въпреки, че комуникацията на клуба с националното 

управително тяло става през функциите на секретарите и 

президентите на клубовете, не е излишно с подготовката на 

текстовете за публикация, да се ангажира и подготвен 

професионалист – филолог, преподавател, журналист, ако в клуба 

има такъв.  

IV. Забележка: Текстът трябва да се изпрати на Националния 

представител в срок от 3  дни от самото събитие, което отразява, 

за да се спаци изискването за актуалност и за да даде време на НП 

да редактира и изпрати информацията на международния 

редактор; 

 

V. Правила за изпращане по електронната поща:  

Снимките и текстът  към публикациите трябва да бъдат в 

отделни файлове. 

1. Подбор на снимките от съответното събитие за отразяване: 

1.1. Снимките да бъдат не повече от 4-5 на брой. 

1.2. Снимките се изпращат във формат  jpg. 

1.3. Всяка снимка трябва да бъде придружена с кратък пояснителен 

текст. Пояснителният текст може да се сведе до едно изречение. То 

трябва да описва: Кой е на снимката, каква длъжност има в 

Инър Уийл; какво се случва на снимката; Ако на снимката 

има повече от един участници, техните имена трябва да се 

опишат.    

1.4. Между текста и снимката трябва да има връзка в съдържателно 

отношение. Снимката отразява част от събитието. За него се 

говори в текста и не е необходимо пояснителният текст към 

снимката да казва всичко. Той трябва само да поясни на точно 



този кадър  кой присъства и какво точно прави в дадения 

момент. 

Например:   

Президентът на Инър Уийл клуб Балчик /име на дамата/ връчва дарение  

на  директора на Център за настаняване от семеен тип – Балчик/име на 

директора/.    

1.5. Снимките трябва да бъдат във висока, но не прекалено висока 

резолюция – от 600 кб до 1 мг. 

1.6. Снимките трябва да бъдат, по възможност в по-близък план – 

лицата да се виждат ясно и колкото е възможно по-отблизо, но без 

да се режат изцяло фигурите на хората. 

1.7. Добре е снимките да изобразяват ясно действието, което се 

извършва. /Поднасяне на подарък, цветя, дарение, грамоти, 

награди, връчване на огърлица и т.н./. 

1.8. Не се препоръчва изпращането на строго статични снимки от 

неподвижни подредени хора,  от рода на снимки за спомен, освен 

ако не изразяват момент от официална церемония.  

1.9. Снимките трябва да бъдат актуални – да са снимани по време на 

събитието, за което се говори в текста за публикацията.    

1.10. Добре е снимките да включват в кадъра  отличителните знаци на ИУ – 

знамена, лого,  тема на годината, транспаранти, шалове, значки и др. 

1.11. Снимките да показват не само членовете на организацията, а и онези 

лица и групи от хора, на които се помага и се подкрепят – деца, 

възрастни хора и т.н.  

1.12. Важно е да се знае, че има лица и групи, които се показват само с 

изричното им съгласие за снимане и публикация, има и други групи, за 

които заснимането е абсолютно забранено, без съгласието на 

институцията, която се грижи за тях. Например, не е разрешено 

заснимането и публикуването на непълнолетните лица от 

Центровете за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ без разрешение 

на оторизираната организация, която ги обгрижва. Не е допустимо 

заснимането на хора в унизително или обидно за тях отношение, на 

страдащи хора, на хора с увреждания, които биват показвани в обиден 

за тях вид. Препоръчва се в такива случаи, съответните лица да бъдат 

предупреждавани, че са снимани и дори – попитани за съгласие за 

снимки. По принцип, Конституцията на Република България забранява 



заснимането на лица без тяхното изрично съгласие, освен ако не са на 

публично събитие.        

2. Текст за публикацията.  

2.1. Текстът трябва да отразява важно, значимо за клуба и за ИУ 

събитие от рода на:  

 

- Стартиране, финализиране на ключов проект или реализация на 

съществено събитие или етап от съответния проект.   

- Връчване на дарения.  

- Резултати от приключени кампании, благотворителни вечери, акции. 

- Чартиране на нови клубове. 

- Визити на официални лица от ИИУ. 

- Приятелски срещи, сключване на Споразумения с клубове от 

чужбина. 

- Национални форуми – конференции, обучения и др.   

- Значими партньорства с други неправителствени организации, 

общини и държавни институции в полза на определени значими каузи.  

 

2.2. Изисквания към текста.  

 

- Текстът за публикация на сайта на ИИУ, особено, когато има 

информативен характер,  трябва да бъде кратък, стегнат, 

лаконичен.          

- Текстът трябва непременно да отговори на въпросите: Кой? - Какво?- 

Къде? - Кога?  

- Ако текстът е свързан с темата на годината или голям проект на ИУ, 

това трябва да се отбележи; 

- Задължително се изписват имената и длъжностите на официалните за 

ИУ лица, които присъстват на събитието, както и участието им в 

цремониите на ИУ по време на събитието. Изреждането на имената и 

длъжностите става по ред, съобразен с йерархията на ИУ и 

Церемониала.  

- Задължително се изписват името на клуба,  номера на Дистрикта  и 

страната, в нашия случай – Дистрикт 248 България. 

- Добре е, ако в текста се вложи емоция, но умерена емоция без прекомерни 

излишества в прилагателните имена.  

- Препоръчва се споменаването на точни числа и други факти, които дават 

повече информация сами по себе си. Ако става дума за дарителска 

кампания, непременно се споменява набраната сума и нейното 

предназначение – за какво тя ще се използва.  

 



II. Препоръки за работа с регионалните медии, с цел 

популяризирането дейността на ИУ в местните общности.  

Основно правило! Налагайте името на Инър Уийл винаги и 

навсякъде, изписано по един и същ, възприет и оповестен от ИК начин. 

Не си позволявайте да изпращате в медиите друго, освен възприетото 

изписване и съблюдавайте, дали в публичното пространство името се 

изписва и произнася правилно. 

Дейността на ИУ се реализира на място от клубовете, тя е в помощ на 

местните общности, затова е изключително важно, тези общности 

да разпознават Инър Уийл, да го отличават от останалите 

неправителствени организации и други клубове и институции, 

които имат сходна дейност.  

Как да направим нашия клуб разпознаваем в местната общност ? –  

като печелим все нови и нови приятели. Как става това? -  като 

постоянно разширяваме техния кръг чрез ползите, които нашите дела 

дават за все повече групи от хора, когато удовлетворяват все повече и 

по-различни потребности в местните общности. Но така направеното 

остава все пак, в рамките на отделната подпомогната група. Защото има 

едно старо медийно правило:“Не е ли написано във вестника, нещото 

не се е случило“. Следователно: 

Местните медии трябва да бъдат спечелени като приятели на Инър 

Уийл.     

Как да направим  местните медии свои приятели?  

1. Трябва да знаем че: 

- Ние имаме нужда от реклама, а за реклама в медиите се плаща. 

Те се издържат от реклама. Не се учудвайте, ако първоначално, ви 

поискат да заплатите реклама за популяризиране.  

- Опитайте да влезете в новините на медиите без това да е свързано с 

финансови разходи. Това не става лесно. Но е възможно чрез 

общата работа за общи каузи. Между ИУ и медиите. 

- В медиите работят много заети хора. Те отразяват събития. За да 

намерим място в медиите, трябва да направим интересно събитие, да 

създадем т.нар. информационен повод. Ако няма такъв конкретен 

повод, медиите няма да пишат за нас. За нас нашето събитие е най-



важно, но за тях, то е просто едно от всички от потока събития, 

които се случват ежедневно.  

- В медиите се получават много покани. Нашата покана е само от 

една от всички. Но ние непременно трябва да ги поканим,  те не са 

длъжни за знаят за нашето събитие. Поканата трябва да бъде 

официална, красива, обмислена, грамотно написана, с изписани дата, 

ден от седмицата /понеделник, вторник.../, място, час и име на 

събтието. Поканата трябва да бъде едновременно и по електронната 

поща, и лично занесена в редакцията от член на ИУ – на хартиен 

носител. Поканата трябва да е подписана от Президента на клуба. 

- Заплатите в местните медии са повече от скромни, дори 

собствениците на малки местни медии, не са богати хора.  

Неуважително е да очакваме от журналисти, да заплащат сами 

кувертите си за нашите събития. Ако им предложим това, те просто 

няма да дойдат и няма да ни отразят. 

- Изпращането на покана не е знак, че ще бъдем отразени. Ако 

искаме конкретна ангажираност, може да поканим съответната 

медия като наш медиен партньор, само така ще сме сигурни, че 

нашето събитие ще бъде отразено широко. Това става като изпратим 

на собственика на медията или на главния редактор, 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО.  

- В Предложението за медийно партньорство се обръщаме официално 

към собственика, ако той е неизвестен – към главния редактор. 

Предложението от наша страна се подп исва от Президента на клуба 

и се носи лично в редакцията от него или от друг наш член, по 

възможност, след предварителна уговорка с редакцията, за да сме 

сигурни, че ще намерим точния човек там. 

- Предложението трябва да се изготви, обсъди по клубовете и връчи в 

редакцията поне един месец преди събитието, за да съобразят 

медиите своя график.   

- Предложение се прави не при всяко наше събитие, такова е 

уместно при годишната Благотворителна вечер, рожден ден на клуба, 

домакинстване на смяна на огърлица , обучителен семинар, 

конференция  или начало и край на голям  ИУ - проект. 

- В Предложението ние предлагаме конкретни неща, например:  

1. Каузата, която преследваме, да бъде част от обща кампания, която 

да се обяви в медиите предварително, да се проследява с публикации 



текущо и окончателно, след приключването и да се обяви резултата в 

медията. В този случай, медията се обявява официално като 

партньор при всички публични поряви на клуба и обратно – във 

всички публикации по този повод в съответната медия.  

2. Главният редактор, собственик  или друг журналист да участва 

в нашето събитие, връчвайки някаква награда, ако каузата, която 

сме обявили е обща.      

3. Медиен представител да присъства БЕЗПЛАТНО на наша 

благотворителна вечер, като клубът поема неговите разходи за 

куверт. Това е съществено, защото на подобни събития, журналистът 

РАБОТИ, а не просто присъства, той не се забавлява, а документира. 

4. Предложението за партньорство трябва да описва и конкретните 

ангажименти от страна на медията: брой публикации, 

присъствие на събитието, заснимане, писане на текстове. 

Препоръчвам:  

- За вестници: две публикации – една в аванс, с цел обявяване на 

събитието  и една последваща, след събитието.  

- За сайтове: три публикации: една в аванс, седмица преди събитието, 

една подгряваща в деня на събитието и една последваща – след 

събитието, когато се обявяват съответните резултати. 

- За радиа: три „ефира“ :  едно съобщение в рекламен блок  за 

набиране на куверти за благотворителното събитие; една новина в 

аванс в деня на събитието и една последваща новина след събитието. 

- За телевизии – репортаж след събитието.  

5. Трябва да знаем че: телевизионните екипи са от двама души – 

журналист и оператор; радиата, сайтовете и вестниците - от един 

журналист, но понякога той може да е придружен от фоторепортер. 

Броят на поканените от нас медийни представители, трябва да е 

съобразен с това, ако ги каним на вечер с куверти, които заплащаме 

от средствата на клуба, с цел да получим широко медийно 

отразяване. 

6. По време на събитието непременно се обявяват медийните 

партньори. Това се прави и в медийните публикации. 

7. Отделете от 3 до 5 минути в началото на вашето събитие, най-добре 

– рожден ден на клуба, за кратка презентация на дейността на клуба 

от създаването му до момента в снимки и кратък текст. Така 

присътващите журналисти, дори и да не знаят нищо за ИУ, ще 



бъдат информирани и със сигурност, впечатлени. Така ще им 

дадете достатъчно факти, които да публикуват. Фактите са най-

важни  за медиите, емоцията е почти забранена като директно 

внушение. 

8. След събитието се изпращат благодарствени писма на медиите, 

които са го отразили.  Писмата се подписват от президента на 

клуба. 

9. По повод големи празници – Нова година, Рождество Христово и 

Възкресение Христово, е добре да се изпратят поздравителни 

картички до медиите. Медиите получават картички от кого ли не, 

това е общоприето. Добре е ние да ги уважим като партньори.  

10. Ако дадена медия покаже трайно дългогодишно отразяване на 

дейността на ИУ, би могла да бъде отличена с грамота или награда 

по време на подходящо събитие на ИУ.    

Препоръка 1: Местният Инър Уийл клуб може да направи свое проучване 

и да покани за свой член подходящ журналист, който пише с интерес и 

обич по социални, образователни, културни и други теми, които влизат в 

обхвата на дейността на ИУ. Пристрастен с дейността на ИУ, този 

журналист, ще бъде в постоянен контакт с медиите. Неговото членство,  

ако  той е личност с авторитет в колегията си, ще допринесе огромна 

полза за популяризирането на ИУ в съответния град и регион без това 

да е свързано с големи разходи  за реклама. 

Препоръка 2: Събирайте снимки от събития на клуба, архивирайте ги, 

оторизирайте отделен човек да ги съхранява. Винаги, когато няма 

представител на събитието от медиите, изпращайте по мейла им кратък 

текст и снимки към него с информация за това, което се е случило.  

 

III. Кратки правила за работа с редактора на Дистрикт 248 България. 

- Определете по един представител от клуб за контакт с редактора; 

- Свързвайте се с редактора една седмица преди да му изпратите 

информация за ваше събитие, което считате за важно за отразяване 

на сайта на Дистрикта. 

- Изпращайте на редактора снимки от събитието – не повече от 5 на 

брой за подбор, както и текст, съобразен с правилата не повече от 

три дни след събитието. 



- Непременно спазвайте в текста правилото за отговор на въпросите 

Кой-Какво-Кога-Къде. Може и отговор на въпросите Как – Защо? 

- Пишете кратко и лаконично. 

- Следвайте в изписването йерархията на ИУ при упоменаването на 

присъстващите.  

- Изписвайте имената и длъжностите на гостите- представители на 

местната власт: кмет, председател на Общински съвет и т.н. 

- Винаги изписвайте двете имена на хората – собствено и 

фамилия.  

- Изписвайте точно имената на организациите, които споменавате, 

проверявайте ги на място или допълнително.      


