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Уважаеми Дами, Приятелки, 

 

Приключи 2016/2017 инеруилска година под мотото „Докосни сърце” на 

президентката на IIW Олиемиси Алатисе.  

Днес е ден за равносметка за свършеното от ИК и клубовете. Всички ние, сме 

прегърнали  идеите на Иннер Уил,   отдадени на каузите  да бъдем приятелки, да служим 

на обществото,  да си помагаме, да сме  съпричастни към нуждаещите се, отзовавайки се 

според нашите възможности  с отделено време, внимание, средства.  

Всяка една от нас е дарила частици от себе си на тези, които нарича свои 

приятелки. Освен приятелството, ние имаме цели и програми, които  изпълняваме.  

Най напред ще ви запозная с това, което свърши ИК през тази година. 

1. Още в самото начало на годината започна работа по сайта. Успяхме да попълним 

доста информация от първите години до сега. Даде се възможност всеки клуб да си 

актуализира данните. За съжаление не всички се отзоваха. Надяваме се в най скоро 

време да се актуализират бордовете на клубовете за 2017/2018 г. За улеснение на 

всички нас е добре да бъдат постепенно попълнени и „малките квадратчета”. По 

предложение на Ралица Кулезич закупихме допълнителни права, които 

усъвършенстват сайта и улесняват прегледността на информацията. Този разход е 

еднократен. Благодаря на Ралица за всеотдайната  работа и отзивчивостта. 

Оценявайки важността на работата по сайта приехме в ИК да има длъжност 

Webmaster за да не се налага редактора да съвместява две длъжности. Всяка една 

от тях е изисква немалко време. 

2. Срещата с приятелките от Д 245 беше много вълнуваща. Подробности по нея по 

късно в отчета. 

3. След електронно гласуване, ИК подпомогна лечението на дъщерята на наша 

приятелка. С лични средства се включиха и присъстващите на отбелязването на 

Световния ден на ИУ в Харманли. Благодаря на всички, които се отзоваха на апела 

за помощ.  

4. За Световния ден на IW, организирахме конкурс за рисунка на тема „В името на 

розата”. Гласувахме награда в размер на 200 лв. и всеки участник получи грамота.  

5. В изпълнение на решението от конференцията в Копривщица разработихме 

правила за работа на комисията по изборите, които бяха приети на конференцията 

в Балчик. Благодаря на Доротея Будакова  за помощта в изпълнението на тази 

нелека задача.  

6. В началото на 2017 г. започнахме заедно с клуб Пловдив организацията по 

посрещането на Капила Гупта – президент на IIW 2017/2018 г. Тази изключително 

отговорна работа продължава. 
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7. Стартирахме и проекта „Антидрога”. Материалите са готови и вероятно някои от 

вас вече сте ги получили. От нас е подготовката, от вас е решението как и кога ще 

достигнат до учениците.  

8. Участие в международната кампания на приятелките от Италия за помощ на 

пострадалите от земетресението чрез закупуване на календари. 

Останалото е ежегодна организационна работа на ИК.  Позволявам си да апелирам 

към всички дами да спазваме зададените срокове към следващите ИК – преди всичко 

да си ценим и уважаваме времето. С каквито и финанси да разполагаме – то не се 

купува. Все пак сме приели идеите на Иннер Уил с права и отговорности.    

 

Културен проект на приятелките от Италия - „В името на розата” 

През тази година няколко клуба се присъединиха със свои мероприятия към този 

проект: 

- Клуб Видин са организирали конкурс за есе по тази тема, което е публикувано в 

сайта на IIW. 

- Клуб Пловдив са представили Античния стадион в града и написали готварска 

рецепта за сладко от рози. 

- Клуб Свищов – участват с легендата ”Последната роза на Нерон”. Тубусът с 

пергамента беше разигран на търг на рождения ден на клуба. 

В конкурса за рисунка на ИК по тази тема  се включиха  – клубове 

Димитровград, Каварна, Пловдив, Стара Загора, Шумен и индивидуално 

участие на ученичка от Разград. Наградата е за картината от Пловдив. 

Надявам се и други клубове да се включат в тази инициатива, която  продължава. 

Връзки със sister Дистрикт 45 Дания.  

Приятелките от Дания ни гостуваха в началото на м. октомври с основен 

организатор клуб Варна Еуропея.  Съвместно с трите варненски клуба бяха засадени 

дръвчета в Ротарианския парк в кв.Аспарухово, посещение в двореца Евксиноград и 

гала вечеря, на която присъстваха и приятелки от Каварна, Добрич, Шумен, Стара 

Загора, Балчик, Казанлък, Пловдив. На гала вечерята за доброто настроение се 

погрижиха деца, участвали в международния музикален конкурс „Art stars – звезди на 

изкуството” в категории – поп и джаз пеене, класическо пеене и народно пеене. ИУ 

клуб Варна Марина е партньор на тази инициатива за изява на младите хора. 

Дамите от Дания гостуваха на клубове Каварна и Балчик. Създадоха се нови и 

затвърдиха стари приятелства. 

Ден на християнското семейство. 

В годините по традиция много клубове отбелязват с различни мероприятия деня на 

християнското семейство – Ботевград – приятна вечер в народни костюми с 
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ротарианци и приемане на 2 нови дами; Добрич – със средствата от благотворителния 

кулинарен търг са подпомогнали млади жени – майка и бъдеща майка за лечение;  

Казанлък – дарение за деца лишени от родителски грижи към фондация Сийдър – 

дрехи, обувки, лакомства; Ловеч – семейно тържество  като събраната сума от 

томболата е за инициативи за деца; Нова Загора – организира посещение в дома за 

стари хора с.Баня с което са докоснали сърцата и разнообразили ежедневието на 

възрастните хора с фолклорна програма и богата трапеза; Пирдоп – организирали са 

тържество съвместно  Ротари клуб. Подарили са дрехи и хранителни продукти на 

голямо семейство от Копривщица; Плевен са чествали деня заедно с Ротари клуб 

„Плевен Центрум”; Пловдив традиционно организират семейна вечеря  с цел 

запазване на българските традиции. Децата са забавлявали своите родители и близки с 

песни и закачки. За децата от център детска къща с.Коматево приготвиха лакомства и 

подаръци; Хасково – в галерията на Мара Латева са изработили скулптора с формата 

на сърце, която гостите на празника са оцветили. Със събраните средства е закупена 

пералня за център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания. 

Талантливата художничка Нели Делева на живо е нарисувала две картини, които са 

разиграни на търг и с тези средства са подпомогнали развитието и; Шумен –  със 

средства от търг, на приготвени и най добре аранжирани от дамите ястия са набрани 

средства за проекта „чети- дари”; Ямбол – вечер с проведена викторина, свързана с 

историята на клуба и забавни игри. 

Коледни мероприятия – всеки клуб организира или участва с Ротари клубовете в 

коледни благотворителни вечери. Обичайно събраните средства подкрепят различни 

клубни мероприятия. 

Ботевград –  организирали са кетъринг за 2 дома за деца; Бургас – предколедно 

видеозаснемане на спектакъл „Отпразнувай” с участие на хора със специални нужди, 

което дава възможност на пиесата да участва в международни конкурси; 

Димитровград по традиция са били с малките си приятели от детски център за деца с 

увреждания.  Добрич са дарили на старчески дом – абонамент за вестник „трета 

възраст”, прежди и почерпка. На живеещите в „защитени жилища за хора с умствена 

изостаналост” са дарили дрехи и лакомства. Подпомогнали са финансово и семейство 

с тризнаци; Етрополе – със събраните средства са изградили детски кът в медицински 

център 1.; Каварна – благотворителна коледна изложба „От жените на Каварна 3” с 

цел учредяване на фонд за подкрепа на изявите на талантливи деца от общината; 

Казанлък - осигурени подаръци за деца със специални потребности и организирано 

коледно представление за деца лишени от родителска грижа към фондация „Сийдър” с 

подарък за всяко дете; Ловеч – вечер за изработване на коледна украса по идеи на 

Маринела Енчева и лични подаръци от Таня Ликьова; Нова Загора са организирали 
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традиционен благотворителен концерт съвместно с школа по изкуствата „Илия 

Аврамов” в храм „Свето Успение Богородично”; Плевен – са осигурили коледни 

подаръци и финансова помощ на „защитено жилище за деца с умствена изостаналост”; 

Пловдив – осигурени подаръци за деца в неравностойно положение; Русе – подарени 

плетени пуловери и кукли  на децата от ЦДГ „Звездица”; Дамите от клуб София са се 

включили в кампания „операция плюшено мече”, която изпълнява желания на деца в 

риск и неравностойно положение за коледни подаръци. Дарените играчки, дрехи, 

обувки, козметика са били за дом „Надежда” Белоградчик; В Шумен е организиран 

коледен базар съвместно с Интеракт на предмети, осигурени от дамите. 

Рожден ден на ИУ 

На 14 януари с домакинството на клуб Харманли отпразнувахме 93-я рождения ден 

ИИУ. Независимо от тежките зимни условия и върлуващия грип, присъстваха дами от 

клубове Варна, Етрополе, Пловдив, Хасково, Димитровград, Пирдоп, Стара Загора, 

Ямбол.  

Клубове Варна Еуропея и Варна Марина са отбелязали заедно световния ден на ИУ 

на 10 януари. Клубове Ботевград и Плевен са организирали свои мероприятия.  

Награди „Маргарет Голдинг”  

Тази година нашия дистрикт е удостоен с 2 награди – г-жа Майя Чаушева – 

основател на ИУ движението в България. На специално организирано парти клубът 

отпразнува високото отличие. Г-жа Йорданка Ненчева от гр.Варна е втория носител. 

Наградата и бе връчена тържествено на 9 юни с празничен концерт спектакъл.   

Култура и образование 

По случай 24 май клуб Харманли са наградили 2 зрелостници – отличници от 

двете гимназии в града. Клуб София заедно с приятели са осигурили необходимото за 

абитуриентския бал на две момичета. Дамите от клуб Ботевград са празнували 

абитуриентските балове на 2 приятелки връчили са грамоти на 4-ма отличници от 

гимназиите. Дарили са компютър в детски център. А в гр.Етрополе 2 училища 

получиха подърък – стойки за велосипеди. Благодарение на събраните пластмасови 

капачки дамите са закупили и монтирали соларни знаци на ключови пешеходни 

пътеки. Клуб Хасково участваха в „Куиз вечер за Ротари” по проект „Enter на 

образованието” като отбора на клуба се е класирал на първо място. В този раздел е 

мястото на големия проект на клуб Шумен – „Чети и дари” – кампания която 

обединява ползите от четенето  с тези на дарителството.  Дамите от Шумен 

организираха 2 базара за официални облекла подходящи и за абитуриенти „Много 

шум за нещо”, част от тях предоставени от приятелки от цяла България. С приходите 

от тях са финансирали основния си проект. Дамите от клуб Каварна са продължили 

участието си в националната инициатива „Спри и почети” като са обновили и 
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заредили с книги къщичките за книги в парковете в града. Осигурили са  финансова 

награда и грамота на 7-класник с постигнати отлични резултати в регионални и 

национални научни олимпиади. Клуб Варна Еуропея са спонсорирали и активно 

участвали в проект на Интеракт Варна „Книги за всеки” – всеки може да занесе 

старите си книги, и да вземе нечии други за да ги прочете и след това замени отново. 

Клуб Казанлък подкрепи участието на  талантливи деца в националните състезания 

по ИТ и програмиране „АТ Знайко” по проекта „Бъдеще за България”. Приятелките от 

клуб Пирдоп са представили дейността си в СОУ „св.Паисий Хилендарски” в рамките 

на учебен проект „Научи се да даряваш” по покана на класен ръководител на 4 клас. 

За началото на 2016/2017 година са закупили и подарили учебни помагала на 

първокласници от училището в гр.Копривщица. Клуб Димитровград продължава 

работата си по проекта „Библиотека в детската градина” от 2012 г. като със събраните 

средства от  благотворителната кулинарна трапеза „Търкулнало се гърнето, намерило 

си похлупак” допълват библиотеките в детските градини с интересни енциклопедии и 

книжки. Приятелките от Свищов са осигурили сценично облекло за деца по проекта 

„Деца като слънца”. 

Празник на детето 1 юни. 

Този ден е един много пъстър и приятен за всички празник. Дамите от клуб Видин 

са организирали „Арт ателие” работилница за деца с подготвени разнообразни 

дейности, донесли забавления, умения и почерпка в духа на деня – оцветяване на 

глинени фигурки, декориране на сламени шапки, изработка на накити, рисуване. Клуб 

Нова Загора са направили дарение на детска градина по повод и 35 гоишния и 

юбилей за закупуване на спортно съоръжение. Приятелките от клуб Ловеч са дарили 

средства за закупуване на книги за библиотека с цел научаване на децата от малки на 

любов към книгите. Дамите от Добрич са посетили детско отделение в МБАЛ, като са 

зарадвали малчуганите с лакомства и  представ-ление, а за децата от „дневен център за 

деца с увреждания” са осигурили почерпка. Приятелките от Етрополе и Ботевград са 

организирали честване на този ден за деца от центровете със специални потребности.  

Подпомагане и стимулиране на талантливи деца. 

Дамите от клуб Балчик са помогнали със закупуването на танцови костюми и 

изработена лично от тях  украса за зала и сцена във връзка честването на 45-я юбилей 

на балетна танцова школа. Клуб  Варна Еуропея са участвали с рекламни материали в 

проекта на Интеракт Варна Евксиноград „The week art”,  чрез който се изявяват 

съвременни творци в областите изобразително изкуство, фотография и поезия. 

Талантливи млади музиканти са посрещали гостите на града на летище Варна. Клуб 

Видин подкрепя и поощрява изявите на децата от клуб по спортни танци „Елит”. 

Дамите от клуб Харманли закупуват снимки от фотоизложба, направени от деца с цел 
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набиране на средства за оборудване за кабинет по проект „Аз уча по-добре”. Клуб 

Каварна подкрепи финансово участието на 2 момичета в световно първенство по кик 

бокс – Ирландия.  Клуб Казанлък традиционно осигурил награди за най-талантливите 

участници в национален конкурс за детска рисунка „Наследниците на Дечко Узунов”.  

Клуб Ловеч е осигурил подаръчета и награди за участниците-победители в конкурса 

„Парад на приказките” и подкрепиха Ротари клуб с дарение от картина и мартеници за 

томбола за набиране средства за подпомагане на талантливи деца. Приятелките от 

Нова Загора са осигурили стипендии на 2 талантливи деца – от клас народно пеене и 

клас барабани. Помогнали са за закупуването на подвижна музикална уредба и ремонт 

на озвучителната техника в концертна зала на школа по изкуствата. Клуб Плевен е 

учредил ежегодни награди за националния фолклорен фестивал „Искри от миналото” 

в гр.Априлци в категориите детски формации до 14г. и най добър млад изпълнител с 

цел да съхраним българските традиции. Клуб Пловдив е помогнл на деца за участие 

във фестивал на народната песен в Италия и определил годишна стипендия на млада 

художничка. По повод 20 год. клуб Пловдив, дамите организираха конкурс за детска 

рисунка с 92 участници.  С проекта „Докоснати от децата на Свищов” дамите целят 

ангажиране на деца с творческа работа, възможност за изява и стимулиране на 

таланти. Произведения на деца от Свищов  ще бъдат събрани в книжка, която ще се 

издаде и разпространи с финансиране от клуба. Книжката ще се предостави безплатно 

на детски градини, училища и библиотеки не само в Свищов. 

Помощ за здраве – една голяма тема. 

Балчик – Тържеството по случай рождения ден на клуба е било посветено на 

медиците от спешна помощ. Със събраните средства от благотворителен базар на 

приготвени от дамите сладкиши са закупени консумативи и инструменти за спешния 

кабинет в града. 

Ботевград – участие в мероприятие организирано от сдружение на онкоболни 

жени. Клубове Ботевград, Етрополе, Добрич са направили дарения за  АГ отделенията 

в градовете си, а клуб Ловеч е правил дарение на отделението по неонатология.  

Бургас – от септември 2016 работят по проект за подкрепа на ДСМГ „Вяра, 

Надежда и Любов” за оборудване на кабинет по ерготерапия за деца до 7 години от 

области Бургас, Сливен и Ямбол, като целта е възрастовия обхват на потребителите да 

обхване всички нуждаещи се от специални грижи деца и юноши до 18 г. Основната 

цел на ерготерапията е осигуряване на активно участие на хората с увреждания в 

обществения живот и подобряване качеството на живот. 

Варна – от организирани оперен концерт и търг на картини са събрани средства за 

център за психосоциална помощ за онкоболни и близките им.  
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Казанлък – за 15 годишнината от създаването на клуба беше организиран 

благотворителен бал под наслов „Дари живот! Помогни да затупти детско сърце” в 

подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми заедно с фонд „Ин витро” на 

общината.  

Пирдоп – съвместно с медицински център в града са  организирали безплатни 

профилактични изследвания на функцията на щитовидната жлеза на 33 жени от район 

Средногорие. По повод световния ден за борба с диабета заедно с Ротари клуб са 

организирали лекция „Преказка за храната с Ипократис Пападимитракос”. Лекцията е 

завършила с кетъринг приготвен от Интеракт Пирдоп. С новия си проект „Заедно” – 

със средства от благотворителен базар на детски дрехи и обувки ще започне създаване 

на детски кът в детско отделение в МБАЛ. 

Стара Загора – един от най големите проекти на клуба  - дарение на клиниката по 

неонатология за увеличаване шанса за оцеляване на бебета с тегло над 500 грама. 

Каузата е била подкрепена финансово от ученици от 10 И клас на езиковата гимназия, 

които са се отказали от коледно тържество. 

Шумен – със средства насочени от децата по проекта „Чети дари” е осигурен 

апарат перфузор на неонатологично отделение в Шуменската болница.  

Каварна – разумно хранене – ключ към здравословен начин на живот – дамите 

помагат за изграждане на мини опитно поле на територията на ОУ „Йордан Йовков” 

където децата сами ще засаждат и отглеждат зеленчуци. 

 

        Дарителски кампании – най много мероприятия има в тази област.  

 Бургас – проект „Здравей пролет” изнесени спектакли за деца в 4 центъра за 

настаняване на деца, лишени от родителски грижи в Бургас. Работят и по проект 

съвместно с общината и Ротари клуб поморие за изграждане на спортна площадка само 

за хора в неравностойно положение.  

        Варна Еуропея – осигуряват 1600 кг. дарения вкл. и чрез кампания „купи и дари” – 

домакински посуда, спално бельо, одеяла и хранителни продукти за дома на Отец Иван в 

Нови хан и с.Якимово, съвместно с клуб Каварна, Ротаракт и Интеракт Варна  

         Видин  -  подкрепа на Държавен архив Видин за издаване на сборник с доклади от 

2ра международна конференция „Модернизационни тенденции в стопанския и културен 

живот във Видинско и Тимошко – 19 – 20 век.  

 Добрич – подарени козунаци за великден на социални заведения 

Етрополе - подарени на детски заведения караоке тонколони и прахо-смукачка. 

Каварна – подкрепа на фолклорен танцов клуб мераклии с участието на приятелки 

от клуба. 



8 
 

Нова Загора – дарения за дневен център за деца с увреждания с.Асеновец за 

закупуване на столчета за хранене на най малките и столове за трапезария; дарение за 

храм и подкрепа на инициатива на детска градина за събиране на капачки за закупуване 

на инвалидна количка на нуждаещо се дете. 

Русе – дамите от клуба са работили само в помощ на деца с увреждания и такива 

живеещи в семейства с ниски доходи или в риск, както и нуждаещи се възрастни хора. 

След среща с датска НПО „Приятели на Зора” получили един микробус дрехи  и 

играчки. Част от дрехите са били изработени от дом за стари хора в Дания. Помогнали 

са на бежанци от Украйна с малки деца; на човек без доходи, живеещ в запуснат имот; 

жена с психични проблеми и 6.те и деца; дете с увреждания; подарени дрехи на 

възрастни хора от дневен център и деца. Част от дейността си са извършили съвместно 

с други организации. 

Стара Загора – дарени 1000 бр. светлоотразителни жилетки на ученици от 1 до 4 

клас в училищата в града. 

Шумен – със средства от проект „чети дари” е открита класна стая в ППМГ 

Шумен. 

Ямбол – клубът е започнал работа по проект „фитнес площадка на открито” като 

със събраните средства от благотворителни мероприятия са закупени самите уреди. 

Следва самото изграждане на площадката  това лято. 

Всички клубове са празнували рождените дни на дамите. Празнувани са и всички 

рождени дни на клубовете с различни мероприятия. Не мога да изредя всичко, което е 

направено по места. Вярвайте ми – не е никак малко. Успели сме да докоснем много 

сърца.  

Нека да си пожелаем най вече здраве, да сме заредени с положителна енергия, да 

бъдем винаги сплотени и работим всеотдайно в името на идеите на нашата организация. 

 

Благодаря за вниманието! 

     

  


