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Началото на Inner Wheel е 
поставено в Манчестър, Вели-
кобритания на 10.01.1924 г., ко-
гато госпожа Маргарет Голдинг 
председателства клуб, форми-
ран от съпругите на ротариан-
ци.  Годишнината от тази среща 
се чества като Световен ден на 
нашата организация. 

Името Inner Wheel (Вътре-
шен кръг), означава връзката с 
Rotary (Колелото на Ротари) с 
по-малък кръг, съдържащ се в 
него. Към 1967 г. клубове Inner 
Wheel се създават по целия 
свят и тогава е взето решение 
за сформиране на International 
Inner Wheel.

Първият Inner Wheel клуб в 
България е създаден на 7 юни 
1997 г. в Пловдив с чартър пре-
зидент г-жа Мая Чаушева.

П ъ р в и я т  б ъ л г а р с к и 
Дистрикт е записан в IW с но-
мер 248. Той обединява 9 клу-
ба - IW клуб Варна, IW клуб 
Видин, IW клуб Добрич, IW 
Казанлък, IW Пловдив, IW 
Стара Загора, IW Шумен, IW 
Ямбол, IW Хасково. Дистрикт 
248 започва да функционира 
през 2004/2005 IW година с 
Чеърмен г-жа Марина Корнов-

Светът 99 години е Inner Wheel
Inner Wheel в Балчик – на 10 години

ска от IW Варна.
От тогава до днес броят на 

клубовeте в България нараства 
и вече наброява 26.

През януари 2014 г. по повод 
90 - годишнината от създава-
нето на Инър Уийл български-
те клубове получават своята 
първа песен на Инър Уийл. 
Автор на текста е д-р Стефка 
Данева, а на музиката - Хай-
гашот Агасян. Като финал на 
двугодишен проект на Д 248 
песента е обявена за химн на 
Инър Уийл 

IW Балчик получава своята 
харта на 13 януари 2013 г., а 
тържеството по чартирането 
се проведе на 5.Х. 2013г. Пър-
вият Изпълнителен клубен 
борд беше с президент Лидия 
Енчева. Президентския пост е 
на ротационен принцип и е със 
срок  една година. През годи-
ните президенти на IW Балчик 
са били: Снежанка Желязкова, 
Десислава Кирякова, Камелия 
Илиева, Цветелина Феодотова, 
Камелия Марева, Елисавета 
Мартинова, Бевърли Смит, а 
настоящият президент е Да-
ниела Тодорова.

През 10-те години, IW Бал-
чик работи срещу домашното 
насилие, първия трансграни-
чен проект е с клуб от Гюрге-
во – по онова време мотото на 
годината беше” Осветли пъ-
тя” и  се организира конкурс 
за детска рисунка ”Нарисувай 
Осветления път”. Децата в Бал-
чик и в Гюргево едновременно 
рисуваха по темата. На първи 
юни изложбите бяха предста-
вени в родните градове, а на 
15 юни бяха разменени, като 
при закриването присъства-
ха Чеърмените на България и 
Румъния  в красивия ни и гос-
топриемен град.

Паралелно  ние имахме он-

лайн проекти с клуб от Индия. 
Изпратихме им историята на 
сурвакницата и материали да 
си я направят, а по-късно ги 
запознахме и с мартеница-
та. За дамите от Индия стана 
традиция на1-ви март да об-
лекат червено-бели сарита и 
да направят Българската мар-
теница.

По повод 8-ми март децата 
на Балчик рисуваха  и подре-
дихме тяхната изложба в Га-
лерията.

Реновирахме площадка в 
ОУ”Кирил и Методий”Балчик.

През последните години 
клуб Балчик работи по проект 
„ИМА И ДРУГ ПЪТ”- превен-
ция от зависимостите.  За уче-

Снежанка Желязкова
Вицечеърмен 2022/23г.

ниците от 5-ти и 6-ти клас под-
готвихме  спортни състезания, 
за седмокласниците – имаше 
беседи от специалисти-пси-
холози, а за гимназистите  от 
Балчик и с. Оброчище подгот-
вихме кулинарни състезания 
- имаха възможност да ни впе-
чатлят с придобитите умения, 
а и да спечелят награден фонд 
за училищата си.

Финалът на трилогията  
„ИМА И ДРУГ ПЪТ” беше  
организирането на Зумба пар-
ти, където се включваха всич-
ки – деца, преподаватели, са-
мите ние.

През юли 2020 г. поканихме 
Фондация „Една от 8”,  с цел 
превенция от рак на гърдата и 

за няколко дни бяха прегледа-
ни над 200 жени. За нас това е 
много значим проект и се надя-
ваме да сме помогнали!

Изявите ни през годините на 
висока заболеваемост от Ковид 
19 бяха насочени към децата 
от Дома без родителска грижа, 
както и за възрастните оби-
татели на Дома за стари хора. 

Направихме дарение  бак-
терицидни лампи за детските 
градини.

Засяхме кипариси в двора на 
Храм „Свети Георги” в памет 
жертвите на Ковид, като под-
готвихме и мраморни плочи, 
които предстои да поставим.

На първи юни 2022 г. пока-
нихме Децата на Балчик  да 

нарисуват своята мечта, ка-
то за целта подготвихме алея 
”Ехо” – разграфихме, за да има 
място за изява за всеки малък 
художник, клубът осигури те-
бешири, балони, а градусът на 
настроението беше повдигнат 
от пеещите деца от Детска во-
кална студия при НЧ “ Паисий 
Хилендарски” с  диригент д-р 
Валентина  Георгиева 

Инър Уийл е усещане за при-
надлежност!

 Да си пожелаем винаги свет-
лата вяра да носим, с нея да да-
ряваме, да бъде живо доброто 
и нека прелива от нас!

Снежанка ЖЕЛЯЗКОВА
ИУК Балчик

ФОКУС ЕВРОПА

162 931 участници в октом-
врийския кръг на DiscoverEU 
получиха на 10 януяри резул-
татите във връзка с кандида-
турите си. Карта за пътуване 
ще получат общо 47 700 мла-
дежи на 18 години. Успеш-
ните кандидати ще пътуват 
самостоятелно или в група до 
пет души между март 2023 г. и 
февруари 2024 г. Пътуването 
ще се осъществява предим-
но с влак, с някои изключе-
ния, за да могат да участват 
живеещите на острови или в 
отдалечени райони.

Комисарят по въпросите 
на иновациите, научните из-
следвания, културата, обра-
зованието и младежта Мария 
Габриел заяви: „Благодарение 
на DiscoverEU 47 700 млади 
хора скоро ще започнат да 
планират пътуването си в 
Европа и ще се присъединят 
към непрекъснато нараства-
ща общност от мобилни ев-
ропейци. И тъй като нашите 
младежи искат да открият 
културни забележителности 
по време на своите пътува-
ния, добавихме карта за от-
стъпка за културни дейности 
към пакета и публикувахме 

DiscoverEU: 47 700 карти за 
пътуване за млади европейци 

тематични културни марш-
рути на Европейския младеж-
ки портал. Желаем незабра-
вимо изживяване на всички 
победители.”

Като част от програмата 
Еразъм+, октомврийският 
кръг за кандидатстване беше 
отворен за млади европейци, 
родени между 1 януари 2004 г. 
и 31 декември 2004 г., от дър-
жави-членки на ЕС, както и 
от асоциирани към Еразъм+ 
държави (Исландия, Лихтен-
щайн, Норвегия, Северна 
Македония, Сърбия и Тур-
ция). Избраните участници 
ще могат да се възползват от 
информационни сесии преди 
заминаването или срещи в 
цяла Европа, за да се засили 
образователното измерение 
на пътуването. На 12 януари в 
официалната Facebook група 
#DiscoverEU се проведе сесия 
с въпроси и отговори на жи-
во, на която избраните учас-
тници получиха информация 
за бъдещото си пътуване.

Подробности ще намери-
те в информационния до-
кумент.

Аптека „Балик“ - Балчик


