ОТЧЕТ
за дейността на ЛК Плевен за период 07.2014г.- 06.2015г.
Предизвикателствата пред клуба през тази отчетна Лайънс година
бяха няколко: Развитие на членският състав, продължаване на инициативите до
момента, събиране на средства и закупуване на уред за скринингови очни
прегледи и др. С гордост мога да заявя, че в клуба цари приятелска, топла и
задружна атмосфера, дух на сътрудничество, взаимопомощ и инициативност.
Всички приятели се включваха активно по различните проекти.
Ето и извършеното от нас по месеци:

07.2014:
- ЛК Плевен възстановихме разрушената ограда на Дом „Детелина“ за
изоставени деца до 10 годишна възраст в гр. Плевен .

На 10.07.2014 г. - официално приехме новите членове на клуба.
На 28.07.2014 г. ЛК Плевен подпомогна ЛК Добрич за наводненията с 500 лв.

08.2014:
- ЛК Плевен монтирахме стойки за велосипеди в ОУ с. Гиген Плевенско.

09.2014:
- ЛК Плевен посетихме и участвахме в лятната Лиониада в к.к. Слънчев бряг,
където спечелихме III място по плажен волейбол. Там се проведе и турнир на
ЛК Плевен по плажен футбол.

10.2014:
На 15.10.2014 г. ЛК Плевен, по случай Деня на белия бастун, направихме мащабна
информационна кампания като раздадохме 5000бр. брошури на възлови места в града.

От 17.10.2014 г. ЛК Плевен стартирахме поетапното извършване на безплатни
профилактични прегледи на децата от 4 клас за гръбначни изкривявания и проверка на
уши, нос и гърло в основните училища в гр. Плевен. Амбициозната ни програма е да бъдат
обхванати всички училища. В инициативата участват студенти по медицина от МУ Плевен
под ръководството на доц. Св. Тодоров и доц. Вълков. Тези профилактични прегледи са
залегнали в стратегията на ЛК Плевен като ежегодни и разпознаваеми за родителите на децата
като добро и безвъзмездно дело на Лайънс движението. Проведени бяха следните прегледи през
годината:
 На 17.10.2015г. - ЛК Плевен проведохме прегледи за гръбначни изкривявания в
НУ “П. Евтимий" - гр. Плевен - прегледани 44 деца
 На 17.10.2015г. - ЛК Плевен проведохме профилактични УНГ прегледи в НУ “П.
Евтимий" - гр. Плевен - прегледани 42 деца
 На 19.11.2015г. - ЛК Плевен проведохме прегледи за гръбначни изкривявания в
ГПЧЕ - гр. Плевен - прегледани 63 деца
 На 19.11.2015г. - ЛК Плевен проведохме профилактични УНГ прегледи в ГПЧЕ гр. Плевен - прегледани 68 деца
 На 25.11.2015г. - ЛК Плевен проведохме прегледи за гръбначни изкривявания в
НУ “Хр. Ботев" - гр. Плевен - прегледани 91 деца.
 На 25.11.2015г. - ЛК Плевен проведохме профилактични УНГ прегледи в НУ “Хр.
Ботев" - гр. Плевен - прегледани 91 деца
 На 28.11.2015г. - ЛК Плевен проведохме прегледи за гръбначни изкривявания в
СУ “Иван Вазов" - гр. Плевен - прегледани 130 деца

 На 28.11.2015г. - ЛК Плевен проведохме профилактични УНГ прегледи в СУ
“Иван Вазов" - гр. Плевен - прегледани 130 деца
 На 02.12.2015г. - ЛК Плевен проведохме профилактични УНГ прегледи в НУ
“Лазар Станев - гр. Плевен - прегледани 43 деца

Крайна статистика на периодичните инициативи към момента:
1. Прегледани деца за гръбначни изкривявания от 4 клас - 328 бр. деца в 4 бр. училища.
2. Прегледани деца за УНГ от 4 клас - 374 бр. деца в 5 бр. училища.

11.2014:
На 01.11.2014. ЛК Плевен по случай
Деня
на Народните будители награди
победителите по математика в „Цветна олимпиада“, организирана от сдружение „България си
ти“. „Цветна олимпиада“ е съревнование между ученици от 8 до 12 клас по български език и
литература, английски, немски и френски езици, математика и информационни технологии.
През 2014/2015 учебна година състезанието обхвана всички области в страната. „Цветна
олимпиада“ тази година е в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и
Националния дворец на децата. Тя се осъществява със съдействието на РИО на МОН и в
партньорство с Българска академия на науките, Софийски университет „Свети Климент
Охридски“ и Асоциацията на учителите по български език и литература.

На 13.11.2014г. ЛК Плевен подпомогнахме финансово и осигурихме купите
за шахматният турнир, организиран от Съюза на слепите в България. Участваха 6 отбора с
общо 18 участници от Федерацията на спортните клубове на хората със зрителни увреждания.

На 14.11.2014г. по случай Международния ден за борба с диабета ЛК Плевен
съвместно със студенти от Медицинския Университет в града, направихме мащабна акция с
безплатни тестове за нивото на кръвна захар. На две възлови точки в града – на центъра и в
МОЛ „Панорама“ бяха тествани около 800 души. Раздадени бяха и много разяснителни
брошури. Ще превърнем тази инициатива е ежегодна. ЛК Плевен вече притежава 6 бр.
глюкомери, консумативи и контейнери за използвани игли и поставки, които ще използваме и
занапред.

На 19.11.2014г. ЛК Плевен участвахме в открит урок по програмите на Джуниър
Ачийвмент за предприемаческо образование и поведение на подготвителната група ( 6 год.) в
ОДЗ-3 „Еделвайс“, в седмицата по предприемачество за България 17-21.11.2014 г.

На 22.11.2014г. ЛК Плевен направи дарение за школата по китара към Читалище „Лик“
в гр. Плевен и спонсорира конкурс “Живи звуци“ и концерт на изявени деца изпълнители.

На 22.11.2014г. ЛК Плевен проведе ежегодния си благотворителен бал. Мото на
събитието беше идеята за събиране на средства за закупуване на скринингов апарат за очни
прегледи. Целта беше постигната и сега към настоящият момент след избиране на
съответния модел и марка е задействана процедурата по закупуването на апарата заедно
с останалите 3 клуба.

12.2014г.
На 13-14.12.2014г. се проведе национална кампанията „СПОДЕЛИ И ПОМОГНИ“
съвместно с магазини „Метро“. Благотворително се събраха продукти за подпомагане на 15
домове за изоставени деца. ЛК Плевен се присъедини към кампанията и заедно с Метро–Плевен
събра продукти на стойност 900 лева. Тези продукти ЛК Плевен предаде на Комплекса за
социални услуги за деца и семейства „Н.Й.Вапцаров“ в гр. Роман. Там живеят постоянно 58
деца на възраст от 4 до 18 години, а през деня има приемен център за 30 деца с увреждания от
региона.

На 18.12.20014г. ЛК Плевен раздаде сертификатите за участие на децата от арт школа по
„Етюдно рисуване“ – гр.Плевен участвали в конкурса „Плакат на мира“. Децата се зарадваха на
вкусните торти „Неделя“, осигурени от ЛК Плевен. Надяваме се следващата кампания за
конкурса да се представят децата още по-добре.
На 22.12.2014г. ЛК Плевен организира и проведе концерт за младите хора на гр.
Плевен като се даде възможност за изява на Плевенски рок групи. Събраха се средства
за бедстващи деца от с. Д. Дъбник.

01.2015 г.
На 20.01.2015г. ЛК Плевен съвместно със секретаря на Д130 д-р Любомир Димитров
раздадоха грамота за I място и сертификатите на децата участвали в конкурса „Плакат на мира“.
в гр. Ловеч.

02.2015 г.
На 09.02.2015г. Стартира Великденската кампания на клиниката по УНГ при МУ
Плевен, подкрепена от ЛК Плевен, с инициативата „Новите технологии – полза и вреда върху
слуховъзприятието” в средните училища в гр. Плевен. Инициативата включва серия
образователни лекции, беседа по темата и викторина за вредата от използването на слушалки
за слушане на музика, проведени в следните училища в гр. Плевен:
 09.02.2015г. - в ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване –гр. Плевен пред
50 ученици от VIII и X клас с любезното съдействие на директорката г-жа
Невена Арабаджиева.

 13.02.2015г. - ПГЧЕ пред 102 ученици от VIII и IX класове, с любезното
съдействие на помощник директора г-н Любомир Паскулов.
 18.02.2015г. - в СОУ „П. Яворов“ пред 44 ученици от VII класове, с любезното
съдействие на директорката г-жа Мариана Грънчарова.
 24.02.2015г. - в СОУ „П. Яворов“ пред 52 ученици от VIII и IX класове, с
любезното съдействие на директорката г-жа Мариана Грънчарова.
 25.02.2015г. - в ТХВП пред 25 ученици от IX клас, с любезното съдействие на
директорката г-жа Лилия Петкова
 11.03.2015г. - в СОУ „Петър Берон“ пред 70 ученици от VII и VIII класове, с
любезното съдействие на помощник директор г-жа Виолета Василева.
 18.03.2015г. - в Музикална гимназия П. Пипков пред 62 ученици от VIII и IX
класове, с любезното съдействие на директорката г-жа Жечка Димитрова.
 24.03.2015г. - в СУ „Иван Вазов“ двойна лекция пред 154 ученици от 8, 9 и 10
класове, с любезното съдействие на директора г-н Димитър Митев.

На 06.02.2015г. ЛК Плевен дари на Община Плевен 10 бр. звукова сигнализация за
монтиране на светофарни уредби в града на стойност 856 лв. Списъкът с кръстовища е
определен от кмета на града проф. Д. Стойков. Устройствата са произведени и дарени от нашия
приятел Лайън Янислав Илиев. ЛК Плевен се стреми да облекчи придвижването на хората със
зрителни увреждания и при нужда би дарил още устройства.

На 25.02.2015г. ЛК Плевен подкрепи Благотворителния концерт на НФА "Българе" под
надслов „Артисти помагат на артисти“ в Зала 1 на НДК с организирано мероприятие в което
участваха 22 души.
На 28.02.2015г. ЛК Плевен посрещнахме гости от ЛК Реджо ди Калабрия - Италия. На
срещата присъства и н.п. Посланика на Суверенният Малтийски Орден. Съвместно обсъдихме
посещение на ЛК Плевен през 05.2015г. в Калабрия и подписване на TWINNING договор за
побратимяване между двата клуба. Основната цел на двата клуба е да работим заедно за
запазване на мира, разбирателство между народите и съвместно добротворство.
03.2015 г.
На 02.03.2015г. ЛК Плевен възстанови със собствени средства една от портите на
емблематичния за града – Мавзолей-костница „Свети Георги Победоносец“, който се намира на
площада в гр. Плевен. Построен през 1907 г. в памет на падналите при Плевен 31 000 руски и 7
500 румънски войници загинали при Обсадата на Плевен през 1877-1878 година, останките на
много от които са погребани в криптата на параклиса. Доброто дело с гордост ЛК Плевен
обозначи със своя герб.

На 16.03.2015г. ЛК Плевен инициира в АЛК Дистрикт 130-България подкрепата за
инициативата „Електронни очи“. Новите технологии и комуникации могат значително да
улеснят живота на незрящите. Градската среда е едно от най-големите изпитания за незрящите,
които не виждат и се чувстват като в лабиринт. Затова вече се разработва аудиокарта, която
ще упътва незрящите. Така нареченият „метроводител” ще бъде качен в интернет и ще дава
пълна информация - от това къде е ескалаторът, до кои са най-близките автобусни спирки и т.н.
Как електронните очи помагат на слепите - това е говорещо мобилно приложение, което да
указва местоположението до сантиметър. Именно за разработване на това мобилно приложение
трябва да се досъбере останалата сума за да приключи първата фаза на разработката.
На 24.03.2015г. ЛК Плевен проведе нарочна пресконференция по случай Деня на Лайънс
в ООН. Основните цели бяха популяризиране на бранда Лайънс, запознаване на обществеността
с предстоящият Европа форум 2016, който ще се проведе през октомври в гр. София, както и с
инициативите на ЛК Плевен до момента.
http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_nx716db7/Пресконференция%20на%20ЛАЙЪНС%20КЛУБ
%20%20ПЛЕВЕН%20%20всички%20инициативи%20от%20създаването%20на%20клуба%20до
%20днес
Събитието беше отразено от плевенските медии:
http://www.posredniknews.com/site/obshtestvo/npo/54774-lains-klub-pleven-dobri-ideiosashtestveni-na-praktika
http://radio.pleven.bg/index.php/новини/2137-поредица-безплатни-прегледи-организира-лайънсклуб.html
http://infopleven.com/безплатни-очни-прегледи-на-деца-включ/

04.2015 г.
На 02.04.15г. ЛК Плевен по случай Международния ден на Детската книга раздаде
детски книжки в ОДЗ-3 „Еделвайс“ –гр. Плевен на децата от три групи. Този празник на
книгата се отбелязва от 1967 г. Празникът съвпада с рождения ден на датския писател Ханс
Кристиан Андерсен (1805 – 1875), който е създал едни от най-великолепните приказки на
всички времена. А ЛК Плевен въведе това мероприятие да стане като традиция и всяка
година да се провежда в различна детска градина.

На 09.04.15г. ЛК Плевен покани ГЕРИ ДОНЧЕВА на среща в ЦДГ "ЩУРЧЕ"–гр.
Плевен.
По инициатива на ЛК Плевен се състоя среща на авторката на детски книжки Гери Дончева с
децата от целодневна детска градина "Щурче". Малчуганите посрещнаха писателката с
приповдигнат дух и с трепетно очакване да чуят приказните истории. Освен това бяха
подготвили артистични изненади - рецитал на стихотворения и изпълнение на песента
"Гергьовден". Сладурите имаха възможност да видят и клипа към детската песен "Приказни
истории" на специална мултимедийна стена, както и да покажат своята креативност създавайки
заедно нова приказка. Всички малчовци получиха подаръци от Сладкарници „Неделя“ , с
които Гери си партнира. Всички детски групи получиха най-новата книжка на авторката –
„Приказни истории – Телефон“ подарък от ЛК Плевен.
След като си обещаха да се срещнат отново, децата и Гери Дончева позираха за обща снимка.

На 17.04.2015г. ЛК Плевен подпомогна Благотворителния бал на Сдружение
„Изкуството до мен“ и читалище „ЛИК-1959“. Той се проведе в подкрепа на
МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА КИТАРАТА – гр. Плевен 25-30.11.2015 г.. Вечерта беше
заредена с много емоции от изпълненията на младите /и не толкова млади/ китаристи от
различни школи от страната. Специално участие взе бандата „ДЕЛ ПАДРЕ“. Повече
информация може да се види на http://www.plevenguitarfestival.com .

На 21.04.15г. ЛК Плевен приключи с Великденската кампания , провеждана
съвместно с Клиниката по УНГ - мултимедийна беседа на тема „Новите технологии – полза
и вреда върху слуховъзприятието”. На закриването присъства екип на БНТ от едно от найстарите предавания- „Специализирано предаване за хора с увреден слух”. Последната
лекция беше представена от гл. ас. д-р Георги Николов и ас. д-р Кремена Атанасова пред
над 80 ученици от СОУ „Иван Вазов” и студенти от Медицински университет в Плевен, които
също бяха заснети от екипа на БНТ http://bnt.bg/predavanyia/spetsializirano-predavane-za-hora-suvreden-sluh/spetsializirano-predavane-za-hora-s-uvreden-sluh-8-05-2015 . Инициативата беше
отразена и от плевенските медии –
http://plevenzapleven.bg/blog/2015/04/23/екип-на-бнт-направи-предаване-за-клини-66543/.
Поради големият интерес от плевенските училища кампанията ще стане ежегодна.

Равносметката от кампанията е: изнесени 11 лекции пред 660 ученика от 8,9,10 и 11
класове от 8 училища и 40 студенти от Медицински Университет в гр. Плевен .

05.2015 г.
На 04.05.2015 г. ЛК Плевен фактурира и плати дългоочаквания скринингов апарат
PlusOptix S12C . Очакваме до края на месеца да пристигне и вече сме направили планове
да стартираме в този мандат поне в 1-2 детски градини в гр. Плевен. ЛК Плевен инициира
и постигна мотото на този мандат – закупуването на този скринингов апарат. Идеята беше
подкрепена от ЛК Видин, ЛК Иван Рилски- София и ЛК Св. Йоан- София като средствата
17 250 лв. бяха набрани на Коледните балове на клубовете. Така една добра идея обедини
в добротворството 4 клуба и ще работи в четири града на България.

На 16.05.15 г. ЛК Плевен сключи TWINNING договор с ЛК Реджо ди Калабрия –
Италия. Подписването се състоя на бляскава церемония в средновековен замък на брега
на Средиземно море от президентите на двата клуба – Никола Витори и Лилян Батолски.
Италианските домакини направиха преди това за ЛК Плевен културна програма за
разглеждане на забележителностите на град Реджо ди Калабрия. Двата клуба обмениха
подаръци и много идеи за съвместна дейност. Въпреки голямото разстояние ЛК Плевен
беше представен от 27 души. Натрупахме незабравими спомени от посещението си , а
също така посетихме Стария Помпей , Неапол и Солун. Беше положена основата на едно
ново начало в добротворството на двата клуба.

На 26.05.15 г. ЛК Плевен дари на гр. Белене 7 бр. велостойки , брандирани със знака
на клуба. Лично кмета на града Момчил Спасов получи дарението и благодари за
безвъзмездната помощ. ЛК Плевен от своя страна обеща при необходимост да дари още
велостойки. Обсъдени бяха общи действия за децата на гр. Белене.

С Уважение: Лилян Батолски
Президент ЛК Плевен 2014/2015

