Членството в Лайънс клубовете е
съвместимо с начина Ви на живот.
МАЛК Ви предлага възможности за
добротворство, които да отговарят на
Вашия начин на живот.

Да си член на Лайънс Клуб ти дава
възможност да промениш нечий живот,
като ти можеш да отделиш толкова от
своето време, колкото пожелаеш и
съобразено с личния ти график .
Времето, което ще отдадеш на Лайънс
Клуба зависи от конкретните му
дейности и кампании. Повечето клубове
се срещат веднъж или два пъти месечно
за да обсъждат и планират проектите си,
административни задачи, както и да
предлагат дейности в служба на
обществото.

Членството в Лайънс Клубовете предлага нови преживявания и опитности
Интересувате ли се от възможността да помагате на околните и са срещате с нови хора? Като Лайънс член.
Вие ще можете да:
• Използвате и развиете Таланта си и да предизвикате промяна в света около Вас;
• Придобиете нови умения;
• Посрещате предизвикателства ;
• Култивирате добродетели;
• Изграждате нови дълготрайни приятелства;
• Преоткриете себе си;
Когато станете доброволец и дарявате от личното си време и талант в полза на хората в нужда Вие не само
помагате на другите, а и ще изградите усещане за гордост, удовлетвореност и завършеност ,които извират от
дъното на душата.
Координатор на Глобалния Екип по Членство към Дистрикт 130 България:
ПДУ Петър Маламов, тел+359 88 8221351, E-mail: pmalamov@abv.bg, Web site: www.lions.bg

Лайънс членовете наистина променят света като добавят ново качество на
живот !
Лъвове помагат винаги, когато възникне нуждата от помощ - в дома,
града им, както и навсякъде по света.

LIONS !

LIONS !

ЛЪВОВЕТЕ СЛУЖАТ НА ОБЩЕСТВОТО
Въпреки че, Лъвовете са
известни със своите успешни
инициативи, свързани с опазване на
зрението ,тяхното служене в полза
на
обществото
е
толкова
разнообразно, колкото са и самите
членове.
Лайънс
членовете
като
доброволци реализират много
различни проекти - опазване на
КАК МОЖЕТЕ ДА СТАНЕТЕ ЧЛЕН?
Кои са Лайънс членовете (Лъвовете)?
Това са хората, които посрещат
нуждите на своето общество като
предлагат помощта си . Всичките
1.35 милиона Лайънс членове от 206
различни държави и географски
ширини се различават помежду
си,но споделят общото убеждение,
че Обществото е такова, каквото ние
сами го изградим.

околната среда, борба с глада,
помощ
на
хората
в
неравностойно положение и
много други.
Фондацията на Асоциацията на
Лайънс Клубовете (LCIF), която е
официалната
благотворителна
организация на Лайънс Клубс
Инрернешънъл,
подкрепя
отдадеността на добротворство на
ЛК като им предоставя грантови
програми за местни или глобални
хуманитарни акции.
Лайънс
Клубовете
работят
активно
за
намаляване
на
слепотата, подкрепа на младежта,
подсигуряване на помощи при
бедствия.
ЛЪВОЕТЕ СЛУЖАТ НА СВОЕТО
ОБЩЕСТВО
Асоциацията на Лайънс
Клубовете
(LCIF), която е
официалната
благотворителна
организация на Лайънс Клубс
ЛЪВОВЕТЕ НАИСТИНА ПРОМЕНЯТ
СВЕТА !

Формуляр за проявен интерес за
членство в ЛК
Как можете да станете член?
Членството в Лайънс клуб става
чрез лична покана. Ако проявявате
интерес да бъдете поканен да се
присъедините към съществуващ
Лайънс клуб, то :
• Посетете страницата "Да стана
Лайънс член" на нашия уеб адресwww.lions.bg
или
използвайте
менюто "Лайънс клубове", за да
откриете информация за клубовете
във Вашия град / Област.
• Изпратете формуляра, посочен
по-долу, на избрания Лайънс клуб
по ел.поща или го занесете лично
на Президента на клуба
• Може да се свържете и с
централата
на
Лайънс
Интернешънъл на:
newmemberinquiry@lionsclubs.org.

ФОРМУЛЯР :
Аз,
.................................................
/трите имена/
проявявам интерес да членувам
в Лайънс клуб:
..................................................
/наименование на клуба/
и бих искал/а да науча повече за
него. Моля, свържете се с мен и
ми изпратете информация за
Вашия клуб и дейността Ви!
Aдрес : ......................................
/населено място, пощенски код/
Email : ………………………………………._

Tелефон : ……………………………………

