Какво е
клубен клон?
Програмата Клон на Лайънс клуб
позволява малка група от хора
да формират Лайънс група в
малки общности или целево за
реализация на конкретен
хуманитарен проект. Членовете
на клубен клон са регистрирани

КЛОН НА
ЛАЙЪНС
КЛУБ

като членове на група към
Лайънс клуб-наставник, но
провеждат самостоятелно
клонови срещи и реализират
собствени проекти и дейности.
Създаването на клон дава
възможност на Лайънс
клубовете да разширят
дейността си в общности, където
е трудно да се набере
минимумът от 20 члена за
чартиране на клуб.
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Кои са Лайънс?
Лайънс са група от хора, мъже и жени,
обединени от споделено призвание да
служат на своята общност като работят в
помощ на хората в нужда и за опазване
на природата. С повече от 1.35 милиона
членове на близо 45,000 клуба в над 200
държави Лайънс Клуб Интернешенъл е
най-голямата благотворителна клубна
организация в света.
Лайънс са познати с кампанията за
съхранение на зрението и подкрепа на
незрящите, превърнала се в тяхна
запазена марка, но също така и с
глобалните програми на Лайънс
Интернешънъл вариращи от
подпомагане на хора в неравностойно
положение и култивиране на
доброволчески умения до осигуряване на
породоволствия за пострадали от
природни катастрофи.

Какви са ползите да членувате в
клон на Лайънс клуб?
Има много причини да участвате активно в
създаването на Клон на Лайънс клуб или да
станете член на такъв. Ще имате всички права
и задължения на Лайънс член и ще
получавате съвет и подкрепа от Лайънс
клуба-наставник. Ще имате възможност да
променяте позитивно своята общност и
живота на други, докато развивате ценни
доброволчески умения и приятелства с други
Лайънси от страната и света. Като член на
Лайънс клубен клон ще помагате и ще се
забавлявате, докато израствате в
професионален и личностен план.

Какво е да си Лайънс член?
Лайънс предлага уникална опитност и възможност
за участие в обществените промени , служейки на
другите. Лайънс член означава - активен
доброволец , член на уважавана международна
организация, лидер в общостта и приятел на
хората в нужда.

Как се създава Клубен клон?
Процесът на създаване на Клубен клон е
инициатива на Лайънс клуб-наствник.
Делегирани Лайънс членове-наствници
организират информационна среща и канят
активни членове на общността, където ще се
развива дейността на клона. На срещата се
представят текущите Лайънс програми,
обсъжда се тяхното разширяване и
реализацията на нови проекти и инициативи с
голямо значение за общността.

Като дарявате лично време и умения като Лайънс
член, не само помагате на хора в неравностойно
положение въздействате благотворно на местно и
на глобално ниво, но също така споделяте
градивна енергия и смисъл, и възможността да
бъдете част от нещо по-голямо от самите вас.

Клубният клон се нуждае от минимум 5
членове , за да избере свой президент,
секретар и ковчежник и да започне дейност.
Клубът-наставник назначава Лайънснаствник да опосредства връзката между
клона и клуба и да осигурява
организационна помощ. Лайънс наставникът
заедно с президента, секретаря и
ковчежника съставят Изпълнителния съвет
на Клона.
Формулярът за регистриране на Клубен клон
(CB-1) заедно с еднократниата встъпителна
членска такса от 25 ЩД на член, се изпращат
в МАЛК от Лайънс клуба-наставник за
вписване в международния регистър

