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Успешен Клуб – Анализ 

 

 

IW е международна организация, в която принципа на ротация дава 

възможност на всеки за една година да покаже своите умения – като действащ 

лидер, като добър организатор и обединител или като вдъхновител. 

Затова и всяка година си има свой облик и  своите възходи! 

Основните теми, по които работят Клубовете в ИИУ, и по които се изготвя  

годишния доклад на НП, са 5: 

1. Правата на децата 

2. Семейството 

3. Правата на жените 

4. Възрастните хора 

5. Наркотици, както и международния проект на организацията, който се 

сменя през три години. 

Всяка година темата на  Президента на ИИУ е предизикателство към нас – как 

да я разгърнем и приложим в нашата общност 

 

Акцента за  успеха на  Президента, на Клуба, на Дистрикта  трябва да се 

постави върху приемственността и надграждането. А също и на един реален 

анализ и оценка /самооценка/ за състоянието на клуба - кои са силните и 

слабите му страни, какви са възможностите и ресурсите  му /SWОT анализ/. 

 

 Силни страни - клуб със здрави корени, дълга история, с членове, които 

са израстнали на дистриктно ниво, с устойчиви и успешно завършени  

проекти, с добра финансова политика, с добри приятелски отношения, с 

познания за историята  и Конституцията на ИУ. 

 

 Слаби страни - трудно набиране на нови членове, ниска посещаемост на 

сбирките, бюджетен дефицит, липса на знания за ИУ и обучени членове, 

липса на мотивация, малко или никакви успешни проекти, липса на 

приятелство, възникване на междуличностни конфликти. 

 

 Възможности на клуба - да привлече потенциални членове, мястото за 

срещи да е удобно и достъпно за всички,  да поддържа връзка със стари  

членове, подмладяване на клуба с привличане на по-млади членове,             

неформални сбирки за подсилване на приятелските отношения,  
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поддържане на такива и с клубове в страната, деня за приемане на нов 

член да е достатъчно тържествен, да се канят интересни лектори и гости 

на клубните сбирки, да се популяризира дейността на клуба на сайта на Д 

и в общността . 

 

 Заплахи за клуба - неудобно място и време на срещи или допущане  и 

неразрешаване на личностни конфликти, напущане на членове и 

неглижиране на причините за това, липса на мотивация. 

 

 

 Всеки клуб трябва да знае с какви ресурси разполага – кои членове имат 

познания, за да споделят с другите; кого биха поканили от общността за  

популяризиране и рекламиране на  дейността на организацията. 

 

 

 Набирането на членове трябва да става внимателно и да не се бърза. 

Всеки потенциален член трябва да има реална представа за нашата 

организация и нейните принципи за безрезервна и безкористна 

служба. Случаите на различни очаквания винаги  приключват  с  ранно 

напущане на организацията. Членството трябва да е качествено. 

 Всеки Клуб трябва да пази и знае къде е Чартърния лист! 

 Клубната принадлежност е много важен фактор - спазването на 

Конституцията, носенето на регалиите, спазването на протокола. 

 

И така, правейки анализ и оценка, всеки Клуб би могъл да определи дали е 

успешен и, ако не е, какво му е необходимо да стане такъв. 

ИИУ е доброволна и международна организация, всички в нея са с равен старт. 

Спазването на основните принципи на ИУ за приятелство, безкористност и 

международно разбирателство, желанието за добротворство, както и умението 

за диалог и работа в екип и спазване на етика в отношенията, ни прави 

достойни членове на ИИУ. 

 

Живка Стоянова, 2017  
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