
 

 

 Κάθε πότε γίνονται οι συναντήσεις των μελών του 

ομίλου; 

Οι συναντήσεις/συμβούλια των Ομίλων πραγματοποιούνται 

μια φορά κάθε μήνα.  Η πρώτη ολομέλεια  της IW χρονιάς 

είναι συνήθως το Σεπτέμβρη. 

 Οι όμιλοι συνέρχονται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου; 

Οι συναντήσεις των μελών των Ομίλων γίνονται συνήθως 

από  Σεπτέμβριο έως και τέλη Ιουνίου.  

 Ποιες είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών ενός 

ομίλου; 

Κάθε Όμιλος αποφασίζει για την ετήσια συνδρομή των 

μελών του.  Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες 

πληροφορίες στον Όμιλο για τον οποίο ενδιαφέρεστε. 

 Σε ποιους χώρους πραγματοποιούνται οι συναντήσεις; 

Οι συναντήσεις μας μπορούν να γίνουν στα σπίτια των μελών 

του Ομίλου, γιατί ένας βασικός μας σκοπός είναι η φιλία. 

Αναφορικά με τα συμβούλια μας αυτά προτιμούμε, να 

πραγματοποιούνται σε ουδέτερους χώρους όπως κάποια 

αίθουσα ξενοδοχείου ή κάποιος επαγγελματικός χώρος, για 

να υπάρχει η κατάλληλη ησυχία και να παίρνουμε τις σωστές 

αποφάσεις για την πορεία του ομίλου μας. Σε κάθε 

περίπτωση αποφασίζουν τα μέλη για τον χώρο αυτό. 

 Από πόσα άτομα αποτελείται συνήθως ένας όμιλος; 



Συνήθως οι όμιλοι αποτελούνται από 15-30 γυναίκες κάθε 

ηλικίας. 

 Ποιο είναι το προφίλ ενός μέλους του Inner Wheel; 

Οι Όμιλοί μας είναι ανοιχτοί να δεχτούν, για μέλη τους 

γυναίκες από 18 έως 88 ετών!  Το Inner Wheel αγαπά τις 

δραστήριες γυναίκες με ανησυχίες και ενδιαφέροντα, που 

θέλουν να προσφέρουν στο συνάνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα, 

θέλουν να χαίρονται τη ζωή απολαμβάνοντας μέσω της 

Οργάνωσης μοναδικές ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές 

εμπειρίες. Είναι σημαντικό να είναι άτομα με κοινές τις αξίες 

της προσφοράς και με συμπόνια,  με συνεργατική διάθεση 

και με ομαδικό πνεύμα. 

 Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τις δράσεις σας 

Οι όμιλοι όλης της Ελλάδος αλλά και παγκοσμίως ορίζουν 

συνήθως στην αρχή της χρονιάς (Σεπτέμβριο/ Οκτώβριο) 

τους στόχους τους δηλαδή ποιους φορείς θα ήθελαν να 

ενισχύσουν. Συνήθως αυτοί σχετίζονται με τα παιδιά, τις 

γυναίκες, τα ΑμεΑ , τους άνεργους ή και τους ηλικιωμένους. 

Κάθε όμιλος είναι ελεύθερος να αποφασίσει πού θα 

προσφέρει ανάλογα με τις ευαισθησίες των μελών ή και τις 

ανάγκες της κοινωνίας στην οποία εδρεύει. 

Στη συνέχεια, επιδιώκει τη συγκέντρωση χρημάτων για την 

ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων πάντα σε είδος  ανάλογα με 

τις ανάγκες τους, μέσα από τη δημιουργία εκδηλώσεων 

(Ενδιαφέρουσες ομιλίες από σημαντικές προσωπικότητες, 

παρασκευή γευμάτων αγάπης από τα μέλη των Ομίλων, 

παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, πραγματοποίηση 



εκδρομών, επισκέψεων σε μουσεία ή εκθέσεις,  βραδινά 

δείπνα- διασκέδαση, οργάνωση bazaar κ.ά.).  

 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών; 

Πέρα από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής (που μπορεί 

να γίνει και σε δύο δόσεις) τα μέλη είναι απαραίτητα να είναι 

παρόντα στις μηνιαίες συναντήσεις- ολομέλειες, στις 

συνελεύσεις, να συμβάλλουν με τις ιδέες τους στη λήψη των 

αποφάσεων και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Εξάλλου, 

υπάρχουν θέσεις ευθύνης (Διοικητικό Συμβούλιο), όπου θα 

είναι καλό όλες, να συμμετέχουν ενεργά. 

 Πώς εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ομίλου, αλλά και της Περιφέρειας, όπως και της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης  Inner Wheel; 

Στο Inner Wheel οι δημοκρατικές διαδικασίες είναι 

αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας μας. Τα μέλη των 

ομίλων εκλέγουν κάθε χρόνο  (συνήθως το Φεβρουάριο) την 

Πρόεδρο, τη Γραμματέα, την Ταμία, την υπεύθυνη 

Επικοινωνίας και τους άλλους ρόλους του ΔΣ. Επίσης, κάθε 

χρόνο ψηφίζουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας της Ελλάδος στην ετήσια Πανελλήνια Γενική 

Συνέλευση των Ομίλων της Ελλάδας και τέλος κάθε Όμιλος 

ψηφίζει τα μέλη που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στην 

ηγεσία του Διεθνούς Inner Wheel. Σ' αυτές τις εκλογές 

συμμετέχουν 100.000 μέλη IW από τους 4000 περίπου 

ομίλους IW σε όλον τον Κόσμο. 

 Υπάρχουν ευκαιρίες συνάντησης με τα μέλη των άλλων 

Ομίλων της Ελλάδας; 



Βέβαια, καθώς η Φιλία είναι πρωταρχικής σημασίας αξία, 

για την  Οργάνωσή μας. Κάθε χρόνο λοιπόν έχουμε την 

ευκαιρία να συναντηθούμε με φίλες από όλη την Ελλάδα και 

συζητήσουμε ό, τι απασχολεί την Οργάνωσή μας σε εθνικό 

επίπεδο, μέσω του Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης, 

που οργανώνει η Περιφέρεια του Inner Wheel  Ελλάδος. To 

Συνέδριο γίνεται τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες μεγάλες 

πόλεις της χώρας μας, όπου υπάρχουν Όμιλοι IW και μ' 

αυτόν τον τρόπο επικοινωνούμε αποτελεσματικά τις 

επιθυμίες, τις ανάγκες και τους νέους μας στόχους. Τέλος, 

κάθε τρία χρόνια διοργανώνεται το Διεθνές Συνέδριο του 

Inner Wheel σε κάποια ήπειρο, συνήθως διαφορετική κάθε 

φορά. Το τελευταίο έγινε πέρυσι τον Μάιο στην Μελβούρνη 

της Αυστραλίας και ήταν μια πολύχρωμη γιορτή 

συναδέλφωσης όλων των μελών του κόσμου. Εξάλλου, 

πραγματοποιούνται κι άλλα meetings σε εθνικό/διεθνές 

επίπεδο με σκοπό τη συνεργασία και την πραγματοποίηση 

διαφόρων projects. Πρόσφατα έγινε ένα πολύ πετυχημένο 

Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Σύρο, με συμμετοχή Ομίλων από 11 

χώρες. 

 Μπορώ να έρθω να δω από κοντά πώς λειτουργεί ένας 

Όμιλος του Inner Wheel;  

Φυσικά, στο Inner Wheel είμαστε ανοιχτές στη γνωριμία και 

ενσωμάτωση νέων μελών εφόσον το επιθυμούν. Μπορείτε 

να ρωτήσετε ποιος Όμιλος δραστηριοποιείται στην περιοχή 

σας και να έρθετε μόνη ή με φίλες σας, για να δείτε πώς 

λειτουργούμε και αν σας ταιριάζει χωρίς την παραμικρή 

υποχρέωση. Εξάλλου, μπορείτε ελεύθερα να μας 

ακολουθείτε στις εκδηλώσεις μας για να μας γνωρίσετε 

καλύτερα. Σας περιμένουμε! 


