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ПРЕЗИДЕНТ НА КЛУБ –  ОТГОВОРНОСТИ, РОЛЯ, 

ЛИДЕРСТВО 

 
Уважаеми Президенти, поздравявам ви за смелостта и поетата отговорност 

да водите тази година вашият Клуб в добротворството. Вие трябва да 

бъдете вдъхновение за всички в клуба. Помнете, че всички ние сме от по-

добрата част на човечеството с желанието ни за промяна. Тази година вие 

ще работите за „Подкрепа и развитие” отново на различни нива във вашите 

общности. Ще обърнете внимание на себе си като жени, на вашето здраве 

и статут в обществото. Убедена съм, че в края на тази ИУ година вие ще се 

чувствате по-успешни, по-израстнали и по-удовлетворени в изпълнението 

на вашите цели.  

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

1. Квалификация за номинация за Президент на Клуб според 

Конституцията на ИИУ. 

 „Да са били членове на ИК на Клуба поне една година към 

датата на заемане на поста”. 

 Продължителност на мандата и изключения-новочартиран 

клуб и втори мандат след разрешение от ИК на Дистрикта. 

2. Кои качества на Президента са нужни за успешна година? 

 TEAM – together everyone achieve more – умение за работа в 

екип – толерантност, диалогичност, умение за изслушване и 

вземане на решения, личностно израстване. 

 Етика и Морал в отношенията – в ИУ всички са еднакво 

достойни; безкористност в службата,  искрени отношения и 

спазване на правилата, подкрепа на тези, които имат желание, 

познания и възможност за служба, адекватно отношение към 

дългогодишните членове и Офицерите в Д. 

 Приемственост – надграждане и помощ за следващите екипи, 

ползване знанията на предишните екипи и членове, които са 

или са били Офицери на Дистриктно ниво. 

 Безпристрастно вземане на решения – решаващият  глас е на 

Президента!  

 Компетентност и познаване на Конституцията и спазване на 

сроковете –имайте разпечатана Конституцията от 2018г като 

подръчен материал! 

 Номинации и избори, квалификации – обърнете внимание на: 

„..към датата на заемане на поста..” и „ ..към датата на 

номинация..”. 

  NB 1 – едновременно с ИК на Клуба се избират и Делегати 

за ДК, които влизат в мандат в новата ИУ година от 01.07. 
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  NB 2 - Паст Президента по право е член на Борда на Клуба 

и не се номинира за никаква позиция. 

  NB 3 – агитиране и искане на гласове под най-различни 

форми са абсолютно забранени и ще доведат до 

дисквалификация на кандидата. 

Посочените по-долу адреси са от сайта на ИУ България, раздел 

Конституция и ръководства. Последният е от сайта на ИИУ- модули 

за обучение на Клуб и Дистрикт. 

     https://www.innerwheel248.org/images/doc/KalendarIIW.pdf 

 

 https://www.innerwheel248.org/images/doc/Izbori/ModelsCvatif

ication-IK.pdf 

 https://www.innerwheel248.org/images/dokumenti-

bibl/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%

D0%BD_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-

%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf 

 

  https://www.internationalinnerwheel.org/for-

members/training-documents.html 

3. Как да се мотивира клуба за по-голяма активност и 

принадлежност?  

 Сбирките да са в най-удобно време за посещение на членовете.  

 Формата да бъде според желанието на всички. 

 Да се оправдаят очакванията на членовете, всеки да е 

отговорен за нещо. 

 Интересни сбирки с интересни гости. 

 „Моята история” – въведете вдъхновяващата рубрика във 

вашия клуб! Нека дамите споделят емоцията и гордостта от 

своето членство в Инър Уил. А вие бихте могли да  изпратите 

споделеното за публикуване на нашият сайт. Рубриката я има в 

главното меню на сайта на Д248. 

4. Протокол и Церемониал на клубна сбирка. 

 Регалии- банер, огърлица, значки, камбана, молитва. 

 Въведение – присъствие/отсъствие. 

 Протокол от предишна сбирка. 

 Текущи въпроси, кореспонденция, дискусии. 

 Информация за Дистрикта и ИИУ, ако има такава. 

 Приключване на сбирката с камбана. 

5. Брандиране и популяризиране на ИУ-как го правите във вашите 

клубове? 

 Модернизиране и осъвременяване на дейността 

 Популяризиране на сайта на всички събития – не само във 

фейсбук! 

https://www.innerwheel248.org/images/doc/KalendarIIW.pdf
https://www.innerwheel248.org/images/doc/Izbori/ModelsCvatification-IK.pdf
https://www.innerwheel248.org/images/doc/Izbori/ModelsCvatification-IK.pdf
https://www.innerwheel248.org/images/dokumenti-bibl/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf
https://www.innerwheel248.org/images/dokumenti-bibl/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf
https://www.innerwheel248.org/images/dokumenti-bibl/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf
https://www.innerwheel248.org/images/dokumenti-bibl/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf
https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/training-documents.html
https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/training-documents.html
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 Публикуване на статии в местните издания относно кои сме 

ние и какво правим 

 Лепенки, печати, трансперанти, лого на книжни издания... 

 От дискусията с присъстващите Президенти - направете лого 

на клуба, използвайте бланки за вашата кореспонденция с 

темата на годината и  логото ви.  

6. Работа с Офицери от Дистрикта и други Клубове – правилния 

начин. 

 Очаквания от ИК на Дистрикта – комуникация и обратна 

връзка 

 Контакти с Орг.връзки между Клубовете и Секретар на Д – за 

вашите междуклубни събития. 

 При потенциална възможност за създаване на нов Клуб се 

свържете с Орг.разширение и Чеърмен чрез Секретаря на Д. 

 При потенциална възможност за приятелска връзка с клуб от 

друга държава  се свържете с Орг.международни отношения. 

 Участие по възможност на трите национални сбирки, на 

събития на близки Клубове, както и на международни събития. 

 Участие в национални проекти, идеи и реализиране. 

 NB  - всички важни новини относно работата на Дистрикта 

и Клубовете се получават винаги чрез Секретаря на 

Дистрикта. 

7. Запазване и нарастване на членството. 

 към всеки нов член да има наставник, този, който го е поканил-

да бъде негов ментор и отговаря на всичките му въпроси. 

 Да се канят за членове участници от съвместни проекти. 

 Новите членове да се канят на тържества и приятни събития. 

 Информиране на всички новости –на клубно, дистриктно и 

международно ниво. 

 Запазване и съхраняване на историята на Клуба 

 Да се търсят причините за напущане на членовете. 

 Обърнете внимание на качественото членство. 

8. Лидерство 

 LEAD–водя/англ./,LEADERSHIP–поведение на ръководителя, 

насочващо другите към обединяване на усилията и 

способностите за постигане на целите и задачите.  

 

Поведете Клуба си в правилната посока с убедеността и 

отговорността за това, което вършите. Имайте визия за крайния 

успех и бъдете вдъхновение за всички членове. Една година вие ще 

дишате, спите, живеете с мисълта за ИУ – ключ към успеха на 

вашата ИУ година!  

 Качества, които ще помогнат на вашият успех –  
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o доверие към членовете на клуба, 

o проява на любопитство,  

o творческо мислене, 

o комуникативност, 

o смелост и компетентност, 

o здрав разум, убеденост, 

o мотивация и желание 

 Не се обезкуражавайте от недружелюбните коментари! Знайте, 

че вие ще поемете по-голямата част от вината, отколкото от 

заслугите! 

 

 УСПЕХ! 

 

Предложение от дискусията – да се изработи стандартна 

форма  за Отчетния годишен доклад по основните 

направления, в които работи ИИУ! 

 

 

                            Живка Стоянова, ПЧ на Д248, 22.09.2018г, Бургас 


