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Slide 1 : Представяне 

 

Slide 2 : Представяне 

 

Уважаема г-жо чеърмен Живка Стоянова, уважаема др Капила Гупта, Президент на Интернешънъл ИУ, скъпи 
приятелки от всички клубове на Дистрикт 248 България, 

„Животът ни е като река. Започва като в приказките, малък извор на тайно място в красива и 
спокойна гора. Постепенно ручеят набира сила и търси своя път надолу. Изведнъж започват 
бързеите, потокът става все по-буен, а препятствията стават все по-трудни – именно това е 
нашата младост, през която се научаваме да плуваме. Някои по добре, други – не толкова. Но и 
едните и другите запомняме завинаги буйния поток и неговите светли пръски и искри…“ Животът на 
всяка една от нас представлява сложна нишка от случайни събития и съзнателни решения и вярвам ще 
се съгласите, че именно един такъв съзнателен избор ни събира. Изборът да влеем потоците на нашите 
съдби в реки (нашите клубове); реките по-късно да се влеят в морета (нашите дистрикти), които в крайна 
сметка да прелеят в големия океан на приятелството, какъвто представлява ИИУ. Именно мотивът зад 
избора на младите да станат членове на ИУ е обект на тази презентация… 

Slide 3: Видеоклип 

В този ред на мисли, искам да споделя с Вас един кратък видео клип, които ме развълнува и ме 
накара да се замисля за редица неща от живота. 

Клип………..   https://www.youtube.com/watch?v=jYOsWWKHZVw#action=share 

Както видяхме, това е клип, който съумява в рамките на едва минута и половина да пресъздаде 
живота на една съвременна жена, представяйки я във всичките типични за нея ситуации. Той 
проследява израстването ѝ от малко и невинно момиченце до възрастна домакиня заобиколена от 
семейството и близките си. Гледайки този клип  за пореден път си дадох сметка, доколко 
натоварен и динамичен е живота ни и логично в мен се породиха няколко въпроса – „Кое би 
мотивирало младите да членуват в ИУ?“,  „Кога е подходящият момент за членство в ИУ?“ и 
„Какво би ги накарало да отделят от времето си за каузите на ИУ?“ 

Slide 4: Анкета 

Позволих си да направя анкета сред приятелките ми от ИУК София. На въпроса „Какво Ви мотивира 
да се присъедините към ИУ?“ отговорът бе единодушен, а именно възможността да срещна 
приятели и да създам нови контакти.  

Ние, дамите от ИУК София сме на възраст между 25 и 55 години и всяка една от нас е в различен 
етап от живота си. И тук е ролята на ИУ, който ни събра и ни позволи да споделяме и 
съпреживяваме отделните клипове на нашия живот ЗАЕДНО. Вълнувахме се тогава, когато някои 
наши приятелки преминаваха под венчилото, когато се дипломираха успешно, когато изпитваха 
гордост от постиженията на децата си. Важното в случая е едно, а именно, че преживяваме всички 
тези емоции заедно. 

https://www.youtube.com/watch?v=jYOsWWKHZVw#action=share


Ние дамите от ИУК София сме от цяла България. Всяка една от нас е дошла в столицата по 
различна причина (напр. кариера, обучение, семейство и др.) и всички сме изпитали трудностите 
от адаптирането към живота в големия град, но всички бяхме носители на идеята за ИУ. Ние 
наистина не се познавахме, но нас ни събра ИУ и чрез нашето членство станахме приятелки. Събра 
ни вярата в принципите на ИУ – вярата в силата на приятелството. Затова на първите два въпроса 
бих отговорила така: „Приятелството“ и „Няма подходяща възраст, а всичко е въпрос на желание и 
готовност“. Въпреки заетостта и динамиката в ежедневието около семейството и децата, ние 
младите в ИУ носим заряда на съпричастността, на състраданието ,имаме желанието да помагаме 
. И точно ИУ ни дава тази възможност, създавайки приятелства, да правим и добрини. 

Slide 5: Моята история 

Още от дете бях бях чувала за дейността на Ротари, защото баща ми беше ротарианец, а за ИУ 
знам още от самото му създаване, но едва през последните 10 години започнах да опознавам 
истинската същност на ИУ, посредством моята по-голяма сестра (която всички познавате – 
Янислава Илиева), която е член на ИУК Варна от самото му създаване . Все още си спомням с какъв 
ентусиазъм ми разказваше за срещите на които присъства, за емоциите които преживява, за 
приятелките,  въобще за всичко свързано с клуба и и с ИУ. Как посещаваше клубовете по най-
различни поводи  - рождени дни, конференции, обучения и др. По това време аз тъкмо бях родила 
и второто си дете и се бях превърнала в олицетворението на понятията домакиня и майка. 
Ежедневието ми беше погълнато изцяло от отглеждането на децата. Един ден обаче, сестра ми ме 
покани на среща на ИУ Клуб Варна и тогава усетих магията, която ми помогна да разбера че има и 
други значими неща в живота, извън това да водиш разговори на темата „деца“ и „възпитание“, а 
именно да усетиш силата на приятелството. Видях жени, които се обичат, подкрепят, споделят, и 
преживяват както хубавите, така и трудните моменти. Жени, които са на различна възраст и с 
различни съдби и с професионални интереси, но всички обединени около една обща кауза – ИУ. 
След известно време, аз също станах част от това семейство. Тогава осъзнах, че ние младите 
имаме нужда от приятели, от хора които да ни разбират и да ни подкрепят. Срещите ме направиха 
по-открита и съпричастна към хората. Признавам си, че това  и до днес ме прави наистина 
щастлива. В последствие, когато се преместих в София и открих приятелки, които споделяха идеите 
и ценностите на ИУ ние създадохме ИУК София. Започнах да се чувствам още по-уверена и засилих 
вярата си в силата на споделеното женско приятелство, вече не се чувствах сама в чуждия град. 

Slide 6: Интересите на младите. 

Днес младите хора са  по-различни от тези преди 20 години. Някогашните младежи са имали 

далеч по-простички занимания, като ежедневието им е било свързано не само с ходенето на 

училище, а и срещи с приятели, реални срещи и взаимоотношения – собственоръчно 

написани писма, картичка за празник, разходка на влюбени в парка, дълги разговори на чаша 

кафе. 

 С настъпването на новите технологии и с въвеждането на все по-съвършени инструменти 

(уреди, телевизори, компютри, игри, телефони, ние – младите, като ще ли  забравихме за 

ползите от директния контакт, забравихме да общуваме лице в лице, забравихме да си 

говорим помежду си. Общуваме най-вече чрез социалните мрежи като фейсбук, туитър, 

инстаграм и снапчат. Животът ни е немислим без лаптопа или gsm-а, а не дай си Боже да се 

окажем на място, където няма WiFi, оoo... та това е истински ужас. Някак обичайна днес е 

гледката да видиш млади хора седнали на кафе един срещу друг всеки отворил лаптопа или 

gsm-а и пишат ли пишат.  



Но какво всъщност прави интернет толкова привлекателен за младия човек и какво го кара 

да прекарва часове наред сърфирайки през безбройните страници от информация и 

създавайки си виртуална самоличност, която постепенно измества по значимост неговата 

реална идентичност? Нима в зората си интернет не представляваше едно анонимно 

виртуално пространство (подобно на Дивия Запад), където всеки може да изостави реалната 

си самоличност и да избяга от последствията от общуването и трудностите на реалността? 

Но днес ситуацията е различна. Днес нашите деца израстват в свят, в който границата между 

виртуалното и реалното изтънява.  

И тук за мен ИУ със своята дългогодишна история, принципи, идеали и каузи има важно 

значение. За мен ИУ е една модерна институция, която успява да съхрани частица от 

миналото, а именно да създава възможности за споделени момени като срещата  ни тук и 

сега, където сме се събрали жени от цяла България, за да общуваме помежду си, но чрез 

социалните мрежи ИУ ми дава възможност, както реално така и виртуално да общувам не 

само с Вас, но и да създавам още и още нови приятелства навсякъде по света където има ИУ 

и има създадени клубове. ИУ е носител на стойностните неща от миналото, но чрез нас, 

младите ИУ се развива и продължава да живее и днес. 

 

Благодаря Ви за вниманието. 


