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Уважаеми Лайънс водачи и приятели,
Радваме се да споделим, че Кабинетът на ДУ Иван Байков на АЛК Дистрикт 130 подаде искане
за грант за помощ в борбата с COVID – 19 в България, което на 10 април беше одобрено и Lions
Clubs International Foundation ни отпусна 10 000 USD Disaster Grant за предпазни средства,
необходими на работещите в здравеопазването на първа линия. Очаквайте скоро
подробности.

Продължаващата пандемия от коронавирус може да променя начина, по който живеем, но
това не е променило кои сме. Ние сме Lions и служим. По време на тази глобална здравна
криза е важно да запазите себе си и семейството си в безопасност и добро здраве. А Лъвовете
по света намират нови и креативни начини за това, както и да са полезни на обществото.
Възможно е вашият клуб вече да е разработил безопасна стратегия в отговор на общността
към COVID-19, но ако все още търсите нови начини да служите, помислете за тези съвети,
които Lions клубовете по света са привели в действие.
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Поддържайте връзките
Социалното дистанциране не означава социална изолация. Свържете се със семейството,
приятелите, съседите и колегите Лъвове по телефон или имейл и вижте как се справят. В
общността ви също има и възрастни хора, които може би нямат толкова възможности да
общуват със семейството и приятелите си. Помислете да ангажирате клуба си в телефонни
обаждания, да проведете разговор с някой, който би се радвал да разговаря с грижовен и
приятелски настроен човек или да дарите компютри, за да улесните общуването.
Бъдете активни в социалните мрежи
Има причина социалните медии да станат толкова съществена част от това как общуваме.
Това е така, защото е ефективно. Разпространете надежда, като споделяте истории за това как
вашият клуб помага на вашата общност по време на тази криза. Като публикувате
информация, актуализации и съвети за безопасност, можете да започнете разговор онлайн и
да трансформирате социалната мрежа на клуба си в комуникационен център за вашата
общност.
Борба с глада
Важно е да се уверим, че вършим своята работа, за да отговорим на нуждите на нашата
общност. А борбата с хранителната несигурност е чудесен начин да осигурите комфорт на
нуждаещите се, без да се налага да напускате дома си. Вашият клуб може да подкрепи вашата
местна банка за храна или приют за бездомни чрез набиране на средства или дори като
поръча пакет от грижи за други продукти като тоалетна хартия, паста за зъби и дрехи.
Дарете безопасност
Докато служите по време на тази криза, вашата лична безопасност е най-важното нещо,
което трябва да помните. И поради недостиг на почистващи материали и лични предпазни
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средства, като маски и ръкавици, това става още по-голямо предизвикателство. Въпреки че
много Лъвове се обединяват, за да създадат групи за приготвяне на маски и щедро споделят
своите почистващи материали, важно е да се погрижите и за себе си.
Намерете партньори
Вашата общност е пълна с опитни професионалисти и организации, които също имат своя
важен принос. И много от тях се нуждаят от помощ. Независимо дали поддържа горещи
линии или предоставя преводачески услуги, вие и вашият клуб имате необходимите умения,
за да засилите реакцията на вашата общност на COVID-19, без да се налага да напускате дома
си.

Споделяме още информация, която може да е от полза за дейността ни в тези трудни
времена:
• Дългогодишният ни партньор БЧК споделиха с нас, че раздават пакети с храни от първа
необходимост както в София, така и в цялата страна
https://www.redcross.bg/news/view?nwid=24000
Моля, свържете се с регионалните клонове на БЧК и споделете информация на Фейсбук
страниците на Лайънс клубовете си. Можем да помогнем на хората, като ги информираме
за подобни инициативи.
• Възможност за финансиране на дейности на Лайънс клубовете в подкрепа на засегнатите
групи хора от нашите общности – медицински персонал, хора с увреждания, възрастни,
деца и младежи, безработни, самотни родители и др. предоставя Фонд „Обединени срещу
COVID-19“. Подробностите и онлайн формуляра за кандидатстване за финансиране от 5 до
10 хиляди лв (от 9 до 16 април и от 20 до 27 април) ще намерите тук
https://us4bg.org/bg/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%80%d0%b5%d1%89%d1%83-covid-19/

• Уверете се, че данните за вашия клуб в MyLCI са актуални – настоящите Президенти и
Секретари имат задължение да впишат новоизбраните си ръководства в платформата
/дори и да няма промени е нужно да ги отбележите за следващата 2020-2021 Лайънс
година/, както и да прегледат дали са актуални данните за членовете – имейли и др. Ако
сте затруднени да го направите чрез MyLCI, можете да изпратите имейл до
Memberservicecenter@lionsclubs.org , за да направите промени, като поставите „Club
Updates“ в темата на имейла си и не забравяйте да въведете своя членски номер, както и
този на клуба си.
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Добрите примери

ЛК Добрич обяви дарителска кампания за
закупуване на апарат за наблюдение функцията на белите дробове чрез изследване на кръвни
показатели, от който спешно се нуждае инфекциозното отделение на Многопрофилната
болница в град Добрич.

ЛК Свилена даряват в акция за хранителни
продукти за нуждаещи се

ЛК Стара Загора Августа дари предпазни облекла за
лекарите на първа линия в Инфекциозното отделение на УМБАЛ " Проф. д-р Стоян
Киркович", както и парични дарения към Общ.Дарителски Фонд за закупуване на
консумативи и оборудване за медицинските заведения в областта, също и в
дарителската сметка на Община Ст.Загора.
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ЛК Плевен дари пералня
ЛК Огледало Плевен дари бактерицидни лампи и предпазни маски на медици

ЛК Видин доставя храни и лекарства на останалите в
безизходица възрастни хора и предостави парично дарение на МБАЛ Св.Петка, Видин.
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ЛК Пазарджик Тракия с дарение от медицински консумативи на Медицински Център "Вива" и Дома
за стари хора "Г.Кръстевич" в гр.Пазарджик.

Разкажете ни как служите безопасно, изпращайте ни информации за Вашите добри дела и ги
публикувайте в MyLCI и в социалните медии, а ние ще споделим тук
https://www.facebook.com/LionsDistrict130/. Добавяйте хаштага #WeServe и вдъхновете други
Лъвове по света да направят всичко възможно, за да помогнат на своите общности. Защото
всички сме заедно в това.
Давайте идеи – с какво Лайънс могат да са полезни на регионално и национално ниво. В
същото време бъдете и внимателни и обективни при решението къде и как да насочвате
помощта си – не давайте излишни надежди на хора в затруднение за пари, храни или друго,
ако не можете да им помогнете. И осигурете прозрачност – ако привличате финансиране,
осигурете отчетност.
Името на LCI ни задължава и в пандемия да останем верни на мотото "Ние служим" и да
покажем, че в България можем, дори и с малко, но истински да сме полезни на хората, които
страдат!
Бъдете здрави!
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