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                 ВЪВЕДЕНИЕ ЗА  ДОБРЕ ДОШЛИ В ИНЕР УИЛ 

 

Целите на Инер Уил са : 

Насърчаване на  истинското приятелството; 

Окуражаване на  идеалите за лична служба в полза на обществото; 

Подкрепяне на международното разбирателство. 

 

Всички жени, които споделят тези цели, могат да се присъединят към 

Инер Уил. 

 

Членовете постигат тези цели чрез много Клубни събития, които 

съчетават личната служба, набирането на средства, дружески  

забавления, обединени от приятелство и обща цел за обслужване на 

местната общност. Членовете дават практическа подкрепа, както и 

финансова помощ винаги когато има криза, независимо дали това се 

случва на местно, национално или международно ниво, при природни 

бедствия или на хора, пострадали от разкъсвани от война райони. 
 

Личната служба е основен приоритет, а  броят на начините, по които 

членовете служат на местната общност, са изумителни. Те оказват 

помощ в болници, хосписи, старчески домове, забавляват възрастните и 

самотните, предлагат помощ на нуждаещите се деца и на хората с 

увреждания. 

 

Трябва да се помни, че Члена на Клуба е най-важната част от 

Интернешънъл Инер Уил. 
 

10 януари е известен като Международен ден на ИИУ. На този ден  

членовете от цял свят извършват различни  активности и форми на 

приятелство в памет на основателката на първия ИУ Клуб в Манчестър 

госпожа Маргарет Голдинг през 1924 година. 

 

 

Организацията на клубовете е различна за всеки град и всяка страна, но 

основното е, че всички клубове следват правилата, определени в 

Конституция и Наръчника за 2015 г. 
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Клубовете имат индивидуални програми, които включват клубни 

дейности и интересни лектори. Повечето клубове се срещат веднъж 

месечно, но също така организират социални и благотворителни събития,  

дейности за набиране на средства и излети. Някои клубове се срещат два  

пъти месечно. Годината на ИУ продължава от 01 юли до 30 юни. 

 

Между януари и март клубовете  избират  клубните Офицери за 

следващата година. Всеки клуб има Президент, Вице-Президент, 

Секретар, Ковчежник, Редактор, Организатор международни връзки, 

като тези членове формират Клубния Комитет, както и до още 6 други 

члена. 
 

Президента ръководи всички срещи и контролира всички дейности, 

извършвани в клуба. 

Секретаря подпомага Президента и отговаря за цялата клубна  

кореспонденция, дневен ред, протоколи, организиране на всички  

номинации и избори. 

Вице - Президента замества и подпомага Президента, както и се 

подготвя за годината си като Президент. 

Ковчежника държи и движи всички финанси на клуба. 

Редактора поддържа връзка с отсъстващите членове и изпраща 

информация до Редактора на Дистрикта за  списание. Някои Клубни 

редактори изготвят и бюлетин. 

Организатора по международни връзки насърчава членовете да 

предоставят  международна помощ  и  финансово подпомагане на 

нуждаещите се в чужбина. Тя също кореспондира и с колегите в другите 

страни, за да насърчи връзките, побратимяването и приятелските 

посещения, за да насърчи международното разбирателство. 

 

Инер Уил се движи в крак с времето и електронното общуване е 

нарастнало, много клубове търсят новини и информация от сайта на 

ИИУ и  Уебмастери се назначават във Клубовете и на всяко ниво в ИУ.   

 

Всеки член плаща годишна такса към Клуба и ИИУ, както и, ако 

съществуват, и към Дистрикта и Националното Управително тяло. 

 

 

Където Клуба е част от Дистрикта, членовете трябва да участват  в 

Дистриктните срещи, организирани от Дистриктните Офицери. На тези 

срещи те научават за дейността на всички Клубове в този Дистрикт. 

Също така се провеждат и Ралита(срещи) – това са социални събития, на 

които всички членове от Дистрикта  са поканени, те дават възможност за 

общуване. 
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Ако в държавата има и Национално Управително Тяло, членовете могат 

да участват в национални срещи, Конференции и Ралита. Освен 

интересните лектори, се четат  и доклади, провеждат се оживени  

дискусии и се създава прекрасна възможност за нови приятелства. На 

някои  Ралита се събират членове от различни държави - малки и големи. 

 

Международните Конгреси се провеждат на всеки 3 години, където са 

поканени всички членове. Те са подобни на Национални Конференции, 

но тук  участвуват членове от целия свят; дебатират се предложения за 

промени в Конституцията, представят се различни доклади, провеждат се 

семинари и се дава възможност да чуете за работата на ИУ по целия свят. 

Преди всичко се създават и нови приятелства от всички страни. 

 

Въпреки че в основата си ИУ  не е организация за набиране на средства, 

Клубовете имат много социални събития за натрупване  на пари за 

различни благотворителни организации и подпомагане на хора в нужда. 

Тези събития доставят удоволствие и насърчават приятелството. ИУ 

Клубовете работят също и в тясно сътрудничество и подкрепят и Ротари 

Клубовете в техните дейности. 

 

Международната кампания насърчава Клубовете от целия свят  да 

работят, осигурявайки „Happier Futures – Better Lives” / Щастливо 

бъдеще - по-добър живот/ и да помагат на хората по света; да се радат на 

по-добър живот без болести, инвалидност и бедност. / Логото на тази 

кампания е в секция Брандиране/. 

 

Дистрикти с Национален Представител – 33 

Дистрикти с Национално Управително тяло – 137 

Дистрикти без НП и НУТ – 7 

Клубове - 3908 

 

Филиз Чартър –Конституционен Чеърмен, 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


