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За повече информация 
относно Интернешънъл Инер 

Уил, моля, свържете се: 

Име:

E-mail:

Тел. номер: 

Име на клуба: 

Време на срещата:

Tel: +44 (0)161 927 3116 

Email: admin@internationalinnerwheel.org

www.internationalinnerwheel.org

Цели на 

Да разпространява 
истинско приятелство 
Клубовете провеждат регулярни срещи и имат 
пълноценна и разнообразна програма,  като 
често канят лектори по интересни теми. Чрез 
редовните срещи се изграждат и поддържат 
приятелствата. Всеки клуб планира между 
клубни срещи, когато други клубове са 
поканени да се присъединят към дейности и по 
този начин се разширява приятелския кръг. 

Да окуражава  идеалите 
на личната служба 
Чрез работата заедно, като приятелки, нашите 
клубове имат изключителен принос  с  личната 
служба на членовете в полза на обществото. 

Да насърчава 
международно 
разбирателство 
Клубовете подкрепят по свой избор 
международни благотворителни кампании, 
както и такива на своя Дистрикт и Национално 
Управително Тяло/Асоциация.  Клубовете също 
подкрепят и международния проект на 
Интернешънъл Инер Уил.  Клубовете поддържат 
връзка с други клубове от целия свят  и се 
срещат на всеки три години на Международен 
Конгрес.

Интернешънъл 
Инер Уил 



За
IIW
Интернешънъл Инер Уил  е една от 
най-големите женски организации в 
света. 

Формирана през 1924 година, 
организацията днес има повече от 100,000 
членове - жени, в повече от 100 държави, 
работейки за да по-добър живот на жените и 
децата. 

Ние имаме представители  в UN в Ню Йорк, 
Женева и Виена. Тези представители 
присъстват на заседания на комисиите и 
докладват за работата на UN. 

Имаме много интересни проекти, 
планирани за бъдещето и каним динамични 
дами да се присъединят към нас. 

Всички сме доброволци, работещи за 
добруването на обществото ни по места и в 
международен план.  

100% от финансирането, получено от 
организацията, отива за нашите проекти. 

ЗАЩО
да се присъедините 
към нас?
Има много причини за жените по цялото 
земното кълбо, поради които те да изберат  
да станат част от Интернешънъл Инер Уил. 

Когато се присъедините към организацията, 
ще станете част от мрежа на приятелство, 
обхващаща 103 държави. Ще развиете 
уменията си за лидерство, за работа в екип и 
комуникация, базирани на приятелство, 
подкрепа и любов. 

Ето само някои от причините на 
избралите да се присъединят към нас: 

„Ние променяме живота на хората, като 
споделяме заложбите си.“ 

„Учим се една от друга, общувайки с хора от 
целия свят и получаваме признание – и по 
места и международно.“

„Инер Уил дава напътствия и грижа, и 
възможност за работа по основни 
проблеми на живота.“

към Интернешънъл 
Инер Уил ? 
Има 3 начина да станете член: 

1. Направете нов клуб – нов клуб може да се
формира от всеки, който е свързан с ротарианец/
бивш ротарианец, свързан с Инер Уил член/бивш 
Инер Уил член, a вече и от жени, които са били 
поканени да се присъединят към организацията. 

2. Присъединете се към съществуващ клуб – ако
желаете да станете част от съществуващ клуб, 
можете да бъдете поканени да го направите. Не е 
нужно да имате каквато и да е връзка с Инер Уил или 
Ротари. Просто болшинството от един съществуващ 
клуб трябва да се съгласи. 

3. Призовавайте към членство – ако желаете да се
присъедините към конкретен клуб, кажете на 
клубния Президент или на клубния Секретар, или на 
Организатора по разширение в Дистрикта.  Тогава те 
ще се срещнат с Вас, за да обсъдите възможностите -  
да се присъедините към съществуващ клуб или да 
започнете нов. 

Колкото по-рано се присъедините, ще станете 
напълно активен член и ще можете да гласувате,  да 
встъпвате в длъжност, да участвате пълноценно в 
клуба. 

За повече информация, моля свържете се с:

admin@internationalinnerwheel.org

или се обадете на: +44 (0) 161 927 3116

Как да се   
присъедините 


