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Президенти 

Вашата основна роля като президент е да ръководите 

клуба с ясна визия за неговото ефективно развитие.  

РОЛЯТА  
НА УСПЕШНЕЯ 
ПРЕЗЕДЕНТ: 

 Мотивира дамите в клуба . 
 Ангажира всеки член активно да участва дейността на 

клуба. 
 Предразполага членовете на клуба да изразяват 

свободно мнението си . 
 Осигурява възможности за развитие на приятелството 

вътре в клуба и между клубовете. 
 Поддържа тесни връзки с Ротари . 
 Поддържа постоянен контакт с Борда на клуба, както и 

контактува с ИК на Дистрикта . 
  Информира Редактора на Дистрикта за клубните успехи 

и проекти или натоварва някой с тази задача за 
популяризирането им на страниците на официалния сайт 
на Инер Уил. 

 

ОТГОВОРНОСТ  
 

На събития свързани с ИУ  
 Президентът на клуба е водещата и ръководна фигура на 

всички сбирки  и събития. 

 Носи отличителните знаци на организацията -  огърлица, 

значка, шал/ ако има такъв/, знамето на клуба и 

камбана, когато се налага това. 

  Чете молитвата. 

 

1.Как да ангажирате членовете на клуба? 

„Да направим супа!”. 



В случая като президенти на клуба вие ще сте тези, които   ще 

събирате хората и ще ги организирате. 

            А /  МОТИВИРАТЕ/ 

 Б / АНГАЖИРАТЕ/ 

В / ДАВАТЕ  ПРАВО НА ИЗБОР / 

Г / ПРИЗНАТЕЛНОСТ И БЛАГОДАРНОСТ/ 

Ако някога ви стане трудно и президентската огърлица 

ви натежи, сетете се за този простичък метод, който ще 

ви помогне много. 

Това е вашата година в ИУ! Направете я интересна и 

незабравима! 

 

2.Модул - екипна работа” Мозъчен тръст” 

„Световно Инър Уиил кафене”Нови идеи за работа в клуба. 

Съвети и препоръки: 

Когато се приберете преди да започнете да работите по 

клубните дела, направите една таблица с две колони 

Да Не 

Всичко, което ви е харесвало през 
годините. 

Това, което НЕ ви е харесвало.  

Напишете всичко, без значение по кое време се случвало или 

при кой президент. 

Постарайте се през вашата година да останат само хубавите 

неща от таблицата като  ги надградите. 

СЪВЕТИ  
КАК ДА 
ПРЕВЪРНЕТЕ 

 Преди всичко, прочетете конституцията. 

 Посетете сайта на Дистрикта и го разгледайте. 



РАБОТАТА В 
ЗАБАВЛЕНИЕ 
 

 Посещавайте го често  и четете за  новините и 

проектите на другите клубове, рубриката моята 

история и ги  разказвайте на поредната сбирка. 

 Направете нагледно влизане в сайта на Дистрикта. 

 Уверете се, че всички знаят паролата за достъп, ако не, 

дайте им я. 

 Осигурете човек, който да заснема клубното събитие. 

 Човек, който да изпраща материалите на редактора, 

за публикуване в сайта. 

 След всяко дистриктно събитие отделете време да 
запознаете членовете с направените промени и взети 
решения в Дистрикта, както и темите, които са 
коментирани. 
 

 Направете сбирките на клуба ви приятни, като 

представяте предстоящите задачи интригуващо . 

 Направете по - интересен вашия клубен 

живот.Измисляйте нестандартни начини за 

забавление, когато сте заедно. 

 Провокирайте всички да помагат, когато работите по 

проект или събитие. 

 Канете интересни личности. 

 Правете тематични вечери. 

 Използвайте мултимедия или лаптоп, за да са 

нагледни и интересни материалите. 

 Направете работата в клуба такава, че за всички това 

да бъде забавление! 

 Интересувайте се от хората в клуба ви и им помагайте, 



когато са поели някаква отговорност. Питайте ги дали 

имат нужда от помощ. 

 Преди всяка сбирка се подгответе като изпратите      на 

електронна поща съобщение или пишете в групата за 

предстоящата сбирка, за да напомните. 

 Направите дневен ред на сбирката: 

 1.Какви събития предстоят - клубни и Дистриктни. 

2.Покани от другите клубове за празненства. 
4.До къде е стигнал вашият проект. 
5.Ако предстои събитие, отговорници за него . 
Водете делово сбирката, като оставяте време между 
точките, за да може да чуете и коментарите. 

Винаги си записвайте важното от сбирката. 

 Не на последно място -БЛАГОДАРЕТЕ!   

 Работете със сърце и душа! 

 Работете в екип и никога не забравяйте, че всяка една 

от вас е уникална и ценна за организацията. 

 Доставете си удоволствие от свършената работа! 

3.Трети модул - екипна работа: 

Ръчно изработена картичка – Благодарност! 

Да благодарим на приятел и да го направим щастлив или най-

малко да го накараме да се  усмихне, като го зарадваме с една 

ръчно изработена картичка лично от нас. 

Пред всеки има различни материали. 

Основното правило е:  За да ги използвате се обърнете към 

дамата по име!Така ще се запомните добре. 

Тази комуникация ще ви е от полза за бъдещата ви работа като 

президенти. 



Основна насоченост на модула: 

1.Работа в екип. 

2.Самостоятелен избор и вземане на решения. 

3.Комуникация. 

4.Още една възможност да се запомним комуникирайки. 

 
 

 



Удоволствие беше да работя с вас в един екип! 

За мен беше чест и привилегия да бъда ваш 

ментор. 

Благодаря ви! 

Ганка Бургелова  

Паст Чеърмен Д248 България 

2018/2013г. 


