Отчет дейностите на Лайънс клуб Филипополис за
2014-2015г.
1.
На 01.07.2014г. - Лайънс клуб Филипополис изпрати
70 стека минерална вода в помощ на пострадалите в Добрич и Варна.
Клубът се включи в кампанията на областния червен кръст в града на
тепетата, с който има подписан договор за съвместно
сътрудничество. В офиса на БЧК са постъпили дарения от одела,
дрехи, санитарни материали и препарати, затова по препоръка на
организаторите на благотворителната инициатива лъвовете
осигурили минерална вода за близо 300 лева. Тя ще бъде занесена на
потърпевшите от наводненията заедно с останалите помощи,
транспортът е осигурен от БЧК.

2.
Лайънс Филипополис, съвместно с Лео клуб Пловдив и Центъра за
доброволци превърнахме в лятна читалня на открито градинката „Седмото тепе“ на
площад „Джумаята през летните месеци на годината. Стартът бе даден на 8 юли и
продължи до 03.09.2014г. Над 300 малчугани на възраст от 4-5 до 11-12 години дойдоха
да почетат детски книги и списания, енциклопедии, да се позабавляват с
интерактивните карти и да рисуват заедно с доброволците и организаторите. Чрез
забавното приключение с книгите и изкуството ние достигаме до децата от всяка
възрастова група, ставаме приятели с тях, а те на свой ред намират нови приятели,
Направихме различни ателиета, за да можем да забавляваме едновременно повече деца.
Целта ни е да обхванем повече възрасти, повече интереси и да ги задоволим по начин,
който на тях им харесва. В празника се включиха студенти от Пловдивския
университет по актьорско майсторство и показаха как се прави театър. Заедно с децата
те репетираха театрална постановка и на 10 юли я показаха пред публика. Гостува ни
пловдивската поетеса Катя Белчева. Според нея, интересът към книгите не е стихнал,
въпреки другите забавления – компютри, таблети, смарт телефони, електронни игри и
телевизия. Любимите четива на децата са предимно в областта на фантастиката,
вълшебствата и приказките. Малките харесвали книги за вампири, Хари Потър и др.
„страшни“ герой и това роди следващата инициатива на 13. 09.2014г. Творческа
работилница в миникартини – „Нощем странни създания странстват по страниците.
Престраши се да ги открием ЗАЕДНО!“
Заниманията продължиха в читалнята на Детския отдел към РНБ „Иван Вазов“.
Там желаещите притежатели на читателска карта имаха възможност да се включат в
безплатния курс по английски всеки четвъртък. С тях се занимаваха доброволци от
„Лео клуб – Пловдив”, които са ученици в двете езикови гимназии в града
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3.
През месец юли 2014г./04.07.14г./ в град Пловдив, ресторант Мемори , се
състоя специална Чартър церемония, на която г-н Станислав Сираков ПДУ връчи
официалната Харта, удостоверяваща принадлежността на новите ни членове от
Алфа Лео клуб Пловдив към Лайънс Интернешенъл. В присъствието на членове от
трите пловдивски лайънс клубове – Пловдив, Евридика и Филипополис се връчиха на
младите лъвчета специални чартър членски значки и чартър грамоти. Дистрикг 130 България се обогати с 28 интелигентни, талантливи и милосърдни деца от
пловдивските езикови гимназии , чартирани в Алфа Лео клуб Пловдив. Те достойно
заемат мястото си, помагайки на трите пловдивски клуба в организирането и
реализирането на много проекти и мероприятия като Благотворителен бал на 25.04.14г,
Лятна читалня през летните месеци, езикови работилнички и др.Възможността да
общуваме и работим в екип от млади хора ни дава шанса да променим към по-добро
живота на хора с по-малки шансове, като в същото време всички ние развиваме нови
личностни и професионални умения. Успех и попътен вятър на младите лъвчета!

2

4.
"Лайънс Филипополис" подкрепи асамблеята на студентите медици от
цяла Европа
След като Пловдив бе обявен за европейска столица на културата 2019, градът
под тепетата домакинства 24-та Генерална асамблея на Европейската асоциация на
студентите по медицина. За първи път страната ни е домакин на подобен престижен
форум, на който присъстваха млади специалисти от почти всички европейски държави.
Лайънс Клуб Филипополис спонсорира откриването на форума, което се състоя на
Римския стадион, който бе открит наскоро след втория етап на реконструкцията си.
Чуждестранните участници останаха истински впечатлени и не спряха да запечатват
грандиозното откриване със смартфоните и таблетите си. На древната сцена излязоха
изяви фолклорни състави и млади попизпълнители. В рамките на тридневната среща
студентите проведоха пленарни сесии , обучения по различни профили на
медицинската наука, обществено здраве, европейска интеграция, медицинска етика и
култура. Домакинството на това събитие дава възможност на младите медици да
разширят контактите си и да участват в международни проекти.
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5.
Лайънс клуб „ Филипополис" обзаведе сираци с ранички за 15
септември
С чисто нови и супер модерни раници обзаведоха децата от дом "Мария Луиза" за
първия учебен ден членовете на Лайънс клуб „ Филипополис". За втора поредна година
клубът дарява ученически чанти и тетрадки за 15 септември на обитателите на дома.
Децата нетърпеливо разопаковаха раниците, тържествено обещаха да ходят редовно на
училище и да се стараят за повече шестици в бележника. В знак на признателност към
жеста миналата година сираците изработиха коледни картички, които лъвовете от
Филипополис разпратиха на свои партньорски организации. През април тази година
децата с радост се включиха и в обедната Лайънс щафета, организирана от
пловдивските лайънс клубове и допринесоха за спечелването на голямата награда на
международната организация.
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6. Таласъми, змейове и самодиви оживяха в емблематичното за Пловдив
артсъбитие - Нощ на музеите и галериите.
Наред с десетките изложби, концерти, уъркшопове и мултимедийни проекти,
"Лайънс клуб Филипополис" инициира едно от събитията за малчуганите в детския
отдел на Народна библиотека "Иван Вазов“. Творческата работилничка за мини
картини
събра
десетки
любопитни
към
изкуството
деца.
„Нощем странни създания странстват по страниците...Престраши се да ги открием
ЗАЕДНО!“, посрещнаха малките читатели членовете на Лайънс клуб Филипополис,
Лео Клуб Пловдив и Националният алианс за работа с доброволци. Над 200 деца се
запознаха с българските нощни бесове: караконджули, таласъми, самовили, змейове,
полунощници, самодиви чрез старобългарските митове и легенди, описани по
страниците на списание "Аз съм българче" . Всички си тръгнаха със „зловещ“ макиаж,
на любимия си герой от сп. „Monster Hihg“ и участваха в дизайнерско студио за нощни
чудовищни същества. Престрашилите се да се включат в приключението си направиха
весели снимки и получиха страховити бонбони, а за най-креативните имаше купища
награди от издателствата. Всеки написа пожелание за лека нощ, но от името на
приказен герой и довърши изречението „Сред книгите е страшно...!“. Създадените
произведения са изложени в Детския отдел на библиотеката.
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7. Лайънс клуб Пловдив, Филипополис и Лео клуб Пловдив посрещнаха
участниците в Похода на мира по повод 100-годишнината от Първата
световна война.
Деветима участници в т.нар. пробег за толерантност, чиято цел е да сложи край
на политически, етнически, религиозни и културни различия, поднесоха венци на
Британските военни гробища под тепетата. Пенсиониран католически свещеник,
социален работник и филолог са сред групата в похода, тръгнал на 8 май в град
Ипер. Групата носи със себе си фенер, намерен в окопите край Ипер, и пали свещ по
време на всяка от спирките си. Партньор на инициативата от българска страна е
асоциация "Източен европейски форум за диалог" и двата пловдивски лайънс клуба,
които се погрижиха за участниците по време на пловдивската им спирка. Крайната
им
точка
е
Истанбул.
Всеки ден изминаваме между 20 и 30 километра, разказва Мари Лонтдженс. 56годишната белгийка е един от четиримата участници, които са извървели целия път
до тук, и смятат на 16 октомври да стигнат до турския мегаполис. Останалите се
включват в различни точки от пътешествието. Мохамед Ламарти, който е
мексикански поданик, но постоянно пребиваващ в Белгия, е тръгнал от Брюксел, ще
продължи до Истанбул и сред това до Мека. Вървейки, отваряме сърцето и душата
си за нас самите и за нещо или някого, който пресича пътя ни или върви с нас,
споделят
пътешествениците.
По предложение на пловдивските Лайънс клубове, пътешествениците се
включиха в инициативата на БЧК и дариха по 100 километра от изминатото от тях
разстояние за благотворителност по проект „Използвай краката си „ на
червенокръстката организация.
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8. На 09.10.14г. в Ескалибур, четирите пловдивски Лайънс клуба се включиха в
приятелска надпревара по боулинг. С добро настроение и разбирателство
членовете съгласуваха предстоящите съвместни и самостоятелни инициативи на
отделните клубове.

Отборът на Лайънс клуб „ПловдивФилипополис“

"Лайънс Филипополис" постави сигнални жълти ленти на стълбите в
подлеза на гарата
Говорещи часовници - награди за шахмат турнира в Деня на белия бастун
Сигнални жълти ленти на стъпалата в подходите към подлеза на Централна
гара постави "Лайънс клуб Филипополис". Акцията предшества
Международния ден на белия бастун - 15 октомври. Членовете на клуба
издействаха разрешително от община Пловдив, за да реализират идеята си за
осигуряване на безпрепятствен достъп на хората с намалено зрение при
различните нива на височина. С доброволен труд и средства те реализираха
идеята
си
в
навечерието
на
празника.
По повод Деня на белия бастун - символ на самостоятелното ориентиране и
безопасното придвижване на незрящи, клубът се включи в поредица
инициативи по повода. Лъвовете имат подписан дългогодишен договор с
Регионалния съюз на слепите, който тази година организира шахматен
турнир за незрящи. Клубът предостави като награди за победителите в
отделните възрастови групи говорещи часовници и апарати, измерващи
температура.

9.
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10. Дистрикт управител Марин Филин награди незрящи от шах турнира
в Пловдив
На 16.10.2014г. в хотел Империал, гр. Пловдив Дистрикт управителят на
Дистрикт 130 България - Марин Филин, награди победителите в националното
състезание по шахмат за лица със зрителни увреждания. Безспорен отборен победител
се оказа спортен клуб „Изгрев” – Пловдив, а второто и третото място заеха клуб
„Феникс” от Монтана и шуменският ”Светлина" – Шумен. Дистрикт гуверньорът,
секретарят д-р Любомир Димитров и президентът на Лайънс клуб „Филипополис"г-жа
Анета Попова - партньор на събитието, връчиха говорещи часовници и апарати за
измерване на температурата на призовата тройка. Първенците бяха удостоени с купи от
зам.кмета на община Пловдив Петър Зехтински. С най-добри индивидуални
постижения отново се оказаха пловдивчани – Расим Низам и Димитър Пелитов с по 5
победи и едно реми от 6 срещи.
На 15 и 16 октомври за първи път в Пловдив се проведе състезание по шахмат за
лица със зрителни увреждания от страната. На откриването председателят на
пловдивската регионална организация на слепите г-н Велик Атанасов поднесе
специални благодарности към Лайънс клуб „Филипополис“ за оказаната подкрепа.
Участници от шест спортни клуба – София, Перник, Кюстендил, Монтана, Шумен и
Пловдив, както и от Истанбул, премериха сили пред дъските с черни и бели квадрати.
Брайловите шахове дават възможност на незрящите да определят цвета на фигурите и
да ги фиксират на желаното поле. Регламентирано беше отборите да играят по
системата „всеки срещу всеки”. Съдия на срещите бе Димитър Илчев от дружество
„Локомотив”.
Председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев поздрави лично
участниците в спортната среща за отбелязване на Международния ден на белия бастун,
а гостите от Турция се оказаха и добри музиканти. Доайен сред състезателите се оказа
84-годишният пловдивчанин Димитър Пелитов.
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11.
Лайънс клуб „Филипополис" в акция за Деня на борба с глада
"Лайънс Филипополис" инициира акция, посветена на Международния ден за борба с
глада - 16 октомври. Тогава световната общественост отбелязва и деня на възрастните
хора. Уъркшоп за месене на хляб събра в Социалния дом на БЧК-Пловдив социално
слаби, които се хранят в трапезацията на червенокръстката организация. В центъра на
събитието бе майсторът хлебар Димитър Йолтов от "Про бейкъри арт", който
демонстрира пред 60 възрастни хора традиционни техники за месена на хляб с
различни видове брашно. Майсторът, който има 10-годишен опит зад гърба си в САЩ
и у нас, даде ценни съвети и рецепти за направа на различни видове тестени изделия в
домашни условия. Той пристигна на събитието с прясно изпечен хляб в собствената му
фурна, който бе раздаден на социално слабите. Лъвиците пък бяха поръчали сусамени
погачи и тутманик, които раздадоха на присъстващите с пожеланието да няма
гладуващи
хора.
За втора поредна година БЧК и "Лайънс Филопополис" организират акция за месене на
хляб. Миналата година тя бе фокусирана върху децата с увреждания с идеята за
месенето като терапия
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12.
БЧК и "Лайънс Филипополис" в акция срещу трафика на хора
Балони с надпис "Свобода" полетяха в небето над Пловдив в рамките на
кампания срещу трафика на хора. През септември БЧК-Пловдив стартира проект
„Обществена кампания за превенция на трафика на хора в област Пловдив: Внимание!
Риск от трафик!”. Той се финансира от Международната федерация на Червения кръст
и Червения полумесец, а партньор е Лайънс клуб „Филипополис". Всяка година на 18
октомври се отбелязва Европейският ден за борба с трафика на хора. Областната
организация на БЧК организира информационна кампания за отбелязване на този ден,
като целта е да се повиши вниманието на обществеността към проблема. Доброволци
от младежката червенокръстка организация и Лайънс членове разпространяваха
информационни брошури на Централния площад. Какво представлява трафикът на
хора, за какво биват използвани жертвите, как може човек неподозирано да се окаже
потърпевш в схема и как да разпознаваме трафикантите са част от отговорите, които
дават специалисти в брошурата. В нея има списък за полезни съвети и начини за
предпазване. На финала участниците в събитието се хванаха за ръце и пуснаха десетки
балони с послание за свобода.
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13. ЛК Филипополис в кампания срещу диабета
Изследване на работещи в шивашкия бранш
инициира по повод 14 ноември - Световен ден за борба с
диабета, Лайънс клуб „Филипополис” съвместно с БЧК и
Novo Nordisk, Асоциацията на студентите медици и
Асоциацията на студентите по фармация в Пловдив.
Изследването се насочи към най-застрашената група
хора на възраст от 35 до 50 години. Като превантивна
мярка клубът инициира кампания, която стартира на 14
ноември във фирма „ Вени стил”, произвеждаща дамска мода. Следващата седмица
екипа посети фирма „Нов Стил” за мъжка мода, а в края на ноември се изследваха и
работещите във фирмата за обувки „Нематекс”. Програмата продължава и през
следващите месеци в други фирми, които заявяха желание да участват в кампанията.
Специализираният екип измерва на място кръвната захар, кръвно налягане и телесна
маса на предварително предупредените служители. Специалист от „Нови Нордикс”
провежда лекция на тема превенция на диабета и дава индивидуални консултации. Към
програмата има интерес от фирми и идеята е тя да се превърне в традиция, като веднъж
месечно да се правят безплатни прегледи на работещите в различни български фирми.
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14. На
22.11.2014г.
На
22.11.2014г.
Лайънс
клуб
„Филипополис“ съвместно с ЛЕО Клуб
Пловдив
и
доброволци
от
Дружество„Писалка и перо“ стартираха
проекта „Усмихни се“.
Проектът е
насочен за работа с малчугани от детските
отделения в болниците. След като през
лятото организирахме детска читалня и
езикови курсове, за да не скучаят децата
през ваканцията, сега обръщаме поглед
към малчуганите, останали за по-дълго
болнично лечение
С десетки списания и томчета с детска литература
оформихме мини библиотека в МБАЛ „Св. Мина”, където
с доброволците и тийнейджърите четем приказки на децата
приковани към леглото, а с другите деца заедно рисуваме и
изрязваме фигурки, с които украсяваме отделението за
предстоящите коледно-новогодишни празници. Даряваме
зрънце щастие, късче обич и частичка вдъхновение!
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15. ЛК „Филипополис“ осигури 1500лв за лечение на онкологично болно жена от
дарител ВИК – Пловдив
16. 9500лв. в хранителни и санитарни продукти се събраха от дарителска
кампания " Подкрепи и сподели".
На 18.12.2014г. в Пловдив д-р Любомир Димитров - секретар на АЛК " Дистрикт
130 - България" заедно с президентите на трите пловдивски лайънс клуба и зонов
председател Силвана Джамбазова предадоха събраните хранителни и санитарни
продукти... от съвместната дарителска кампания " Подкрепи и сподели" на МЕТРО Кеш
енд Кери и АЛК "ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ" на двата дома за деца " Кн. Мария
Луиза " и "Олга Скобелева". Стойността на дарението е в размер на 9500 лв. В домовете
са настанени общо 150 деца, като в Комплекса за социални услуги "Олга Скобелева" се
предоставят социални услуги за деца в Дневен център за деца с увреждане, с капацитет
54 места, Кризисен център за деца преживели насилие - капацитет 10 места, Преходно
жилище - 6 места и Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - 10
места.
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17. ЛК „Филипополис“ организира и коледно празненство на 19.12.14 година в
Дом за деца „Кн. Мария Луиза“.
Донесохме усмивка за обитателите на дома със специално подготвени от
членовете на клуба и приятели подаръци, които бяха поднесени на организиран за
повода празник, съпроводен с песни и танци.

18. Донесохме усмивка, нежност и топлина за Коледа ! –
Навръх Игнажден лъвовете от "Филипополис" и Лео клуба зарадваха малките
пациенти от детското отделение в МБАЛ „Св. Мина“ , които останаха в болничните
легла за празниците. Като пратеници на Дядо Коледа, те пристигнаха с пълни
чували подаръци и лакомства за всяко дете. Лъвчетата от ЛЕО клуб
„Пловдив“изработиха картички с послание за Коледа за бързо оздравяване и сбъднати
мечти. Не стигат думите за да се опишат чувствата, които се породиха при
посрещането ни - едно момиченце с тъга на лицето показа ръчичката си, от която са
махнали абоката и вече го изписват, но то не иска да се разделя с нас. Това ни дава
сили да продължим проекта ни „Усмихни се“ в детското отделение, защото той не само
разнообразява времето и обучава малките пациенти, а посява доброта, любов и
надежда. Радостни сме, че социалният ни проект е насочен към децата на Пловдив.
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19. Всички заедно можем да направим повече деца щастливи, за да има повече
усмивки!
Нашият клуб и лъвчетата за поредна година се включиха в инициативата– „Кутия
на приятелството“ на БЧК, насочена към малчуганите, които няма да могат да прекарат
най светлите празници у дома. Подготвихме празнични пакети, към които прикрепихме
писмо с пожелание и в навечерието на Коледа тези подаръци достигнаха до децата в
болничните заведения в Пловдив чрез доброволците на БЧК

20. ЛК „Филипополис“ осигури средства за изработка на сценични костюми за
изявите на детски клуб за спортни танци „Парадайс данс“ С танцовите си
изпълнения те активно се включват в мероприятията на клуба и доставят
удоволствие на нашите гости.

21. ЛК „Филипополис“ подготви и окомплектова 4 броя документи на деца
изявили желание да участват в Младежкия обмен на международно ниво.
Към настоящия момент имаме потвърждение за три от децата да посетят
летните лагери в Дания .
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