
                                         
 

 

ФОРМИРАНЕ  НА НОВИ  ИНЕР  УИЛ  КЛУБОВЕ В РАМКИТЕ 

НА  ДИСТРИКТ 
 

 

В областите, където има Дистрикт, създаването на нови клубове е  
отговорност на Организатора по разширение в Дистрикт Комитета. 

Нов  Инер Уил Клуб може да бъде създаден и спонсориран от друг 
Инер Уил клуб, Ротари клуб или от ИК на Дистрикта. Организатора 
по разширението трябва да се ангажира да обясни целите на ИУ и 
как функционират Клубовете и Дистрикта. Ако не съществува 
Дистрикт, тогава спорнсориращия ИУ Клуб е отговорен за това и 
трябва да държи в течение ИИУ за евентуалното сформиране . 

Когато има интерес за сформиране на клуб, Организатора по 
разширението трябва да се постарае да организира среща със 
заинтересованите дами. 

На тази среща трябва да бъде представена историята на ИИУ, 
нейните цели, кратко  запознаване с  Конституцията, както и да се 
подчертаят  възможностите  за лична служба в полза на 
обществото и създаване на приятелства. Ако не се стигне до 
решение, трябва да се организира нова среща, на която да се 
поканят отново дамите. Когато има нов Ротари клуб, е важно 
роднините  им да  бъдат поканени на среща, на която да се обсъди 
формирането на нов  Инер Уил Клуб. 

Всеки член на Инер Уил  е потенциален Офицер по разширението и 
трябва винаги да се оглежда наоколо  за  намирането на жени, 
които напълно приемат  целите  на ИУ и споделят нашите идеи. 

Новите Клубове могат да се сформират от членове от която и да е 
от следните 3 категории на членство, както и комбинация от трите : 

 Жени, свързани с Ротарианци/ бивши Ротарианци; 

 Жени, свързани с членове на Инер Уил/ бивши членове на 
Инер Уил; 

 Жени, поканени да се присъединят – ако мнозинството от 
клуба са съгласни. 

Когато 10 или повече потенциални членове са съгласни да се 
сформира Клуб, следва да се направи и изпрати предложение със 



следното съдържание: „ На тази среща се взе решение да се 
сформира нов Инер Уил Клуб, наречен Инер Уил Клуб ...........“ 
Името на Клуба трябва да кореспондира с името на Ротари клуба, 
а ако няма такъв, трябва да се търси подходящо име на региона 
или да се  търси одобрение от  ИИУ. 

Ако се стигне до такова решение, срещата продължава като 
учредителна такава. 

Непосредствено след учредителната среща Организатора по 
разширението уведомява Националното Управително Тяло, ако 
има такова, или Националния Представител и Чеърмена, и се 
попълва формуляра за чартиране, като се посочват имената и 
адресите на Президента, Секретаря и членовете – учредители. 
Този формуляр /Charter Application/  се изпраща до Централата на 
Интернешънъл Инер Уил. 

В този момент Организатора по разширението трябва да 
информира и другите Дистриктни Офицери, които на свой ред  
могат да посетят Клуба докато се получи Хартата. Хартата ще бъде 
изпратена до  Националния Представител или Секретаря на 
Дистрикта, след плащане на годишния членски внос от Клуба.  

Тези членове, които са се присъединили преди Церемонията по 
чартиране, са членове - учредители  и могат да се подпишат на 
гърба на Хартата. 

  

 Филиз Чартър –Конституционен Чеърмен, Декември 2016 

 

 

 


