АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ДИСТРИКТ 130
ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 130 BULGARIA

ПРОГРАМА НА АЛК „ДИСТРИКТ 130-БЪЛГАРИЯ” ЗА 2020-2021
Д130-България ще организира дейността си през 2020-2021 Лайънс година на основата на
темата на Международния президент д-р Юнг-Юл Чой, на целите и приоритетите на Лайънс
Клъбс Интернешънъл (LCI), спецификите на Лайънс клубовете в България и новата реалност
след въздействието на Covid-19.

1. Тема на Международния президент на LCI и глобални приоритети за 2020-2021
United in Kindness and Diversity = Обединени в Доброта и Многообразие е темата на
международния Лайънс президент д-р Юнг-Юл Чой, който ще ръководи LCI и през 20202021. След отмяната на Международната Конвенция в Сингапур 2020 и поради липсата на
избори членовете на Изпълнителния Комитет остават на поста си до избирането на
техните приемници на Международната конвенция в Монреал през юни 2021. През 20192020 г. д-р Чой бе избрал темата „Служим чрез Многообразие“, която сега интегрира в
темата на покойния съдия Хейнс Таунзенд „Добротата има значение“.

В продължение на горното мотото на ДУ на АЛК Д130 България Анелия Кънева за 2020-2021
е Заедно Силни за Промяна: Be Kind, Act, Serve
Глобалните Приоритети на LCI за 2020-2021 са:
Диабет и другите Основни Каузи – опазване на зрението, борба с глада, грижи за околната
среда и помощ за болни от рак деца

Да засилим вниманието върху диабета, който засяга над 420 мил. души по света. С помощта на
наличните Ресурси да увеличим въздействието на дейностите си и чрез отчитането им да
увеличим разпознаваемостта и видимостта на Lions.

Кампания 100 на LCIF
Фондацията на LCI (LCIF), която помага за реализиране на дейностите на Lions по света чрез
разпределянето на грантове, има за цел до края на 2022 Лайънс година да събере 300 млн. $.
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Щедростта на Lions членове и партньри – дарители ще допринесе Lions да имат достъп до
финансиране на още повече значими проекти. Даряването е начин да служим, нека подкрепим
нашата Фондация LCIF https://www.lionsclubs.org/en/donate

Разказването на Истории
Споделянето на историите на успеха и добрата ни работа помага да приобщим хората към Lions,
показва защо добротата има значение. Важно е да споделяме как служим и помагаме чрез
социалните мрежи и други регионални медии; да разказваме на приятели и съседи какво правим,
за да вдъхновим и тях да се присъединят и да ни последват, да разказваме на Lions приятели за
удвовлетворението от добрите ни дела и възможността да правим промени и да се развиваме.

Силни Клубове
Нуждите на нашите общности нарастват и добротата е нужна повече от всякога. Нека поканим
състрадателни мъже, жени и млади хора да служат заедно с нас и да пазим досегашните си
членове, като ги включваме в дейностите и им даваме възможност за лидерски позиции и изява.
Активният клубен живот предразполага членовете да бъдат реализирани и засилва клубовете.
За да подкрепи невероятните Лайънс членове в условията на пандемия Международният Борд на
Директорите на LCI оповести, че от 1 юли до 31 декември 2020 отпадат всички чартър и входни
такси за нови членове и нито един клуб няма да бъде замразен и спрян за закъснение в
плащането на такси към LCI до 31 декември 2020.
Програма Leo-Lion: Настоящи или бивши Лео на възраст от 18 до 35-годишна възраст, които са
били членове на Leo клуб поне една година и един ден, могат да продължат да служат на своите
общности като членове Leo-Lion с 50% отстъпка от чл.внос и без входна такса към LCI.

2. Цели на Дистрикт 130 за 2020-2021
В стремежа си да стане пълноправен Дистрикт, да засили разпознаваемостта на бранда Lions и да
се утвърди като предпочитан партньор и ефективна надеждна благотворителна организация в
България, бързо адаптираща се към реалностите и с поглед към бъдещето, до края на 2020-2021
Лайънс година Д130 България да постигне:
2.1. Привличане на нови и задържане на настоящите членове за нетен ръст спрямо юни 2020
(574 члена в 30 клуба) и чартиране на поне 1 нов Лайънс клуб и/или филиал на клуб; Членове към
1.07.2020 = 554
2.2. Чартиране на поне 1 нов Лео клуб и формиране на Лео Дистрикт България;
2.3. Поне 75% от клубовете да отчитат своите дейности в MyLion до юни 2021 (само 25% са
отчитали към април 2020)
2.4. Общият брой обслужени хора според отчетите в MyLion да нарасне до поне 25 000 души до
юни 2021 (само 13 727 са според отчетите към юни 2020, а 26 335 към юни 2019)
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2.5. Актуализиране на Устава си съгласно разпоредбите на Конституцията за Стандартен
Дистрикт и Международната Лайънс Конституция и Правилник, съобразено с българското
законодателство.
2.6. Дарени средства към LCIF в подкрепа на целта на Кампания 100 за събиране на 300 млн.$
дарения.

3. План за действие на Дистрикт 130 за 2020-2021
3.1. Дейности
А. Национални инициативи и кампании
- За осведоменост, скрининг и превенция на диабет. 14 ноември – Световен Ден на Диабета –
походи, велопоходи, брошури и др.
(По преценка на Лайънс клубовете - участие в проекта на ЛК Видин „България Срещу Диабета“ /с
одобрен грант от LCIIF за 2 години/. Целта на проекта е да се създаде и обучи национална мрежа за
превенция и управление на диабета, включваща представители на Лайънс клубове, диабетни
организации (Българско Национално Сдружение по Детска Ендокринология и Българска Асоциация
Диабет), местни власти от всички 28 области в България. Клубовете от Д130 могат да се включат
като излъчат Координатор по Диабета и участват в предвидената национална кампания за
измерване на кръвна захар чрез провеждането на велопоход срещу диабета, преминаващ през всички
областни градове на България с цел насърчаване на здравословен начин на живот, насочване на
общественото внимание, образоване за диабета и идентифициране на хората с висока кръвна захар,
които трябва да си направят изследвания за болестта. Медийното отразяване ще има полза за
популяризирането на Lions в България.)

- За хора със зрителни увреждания и за профилактика на детското зрение – 8 октомври –
Световен Ден на Зрението, 14 октомври – Международен Ден на Белия Бастун
- Училищни и градски състезания „БУКВОПЛЕТ“ с провеждане на национален финален кръг
- Конкурс „Плакат на Мира“ /Есе за мир за незрящи; Конкурс „Млад Посланик на 21-ви век“
- Кампании по грижа и опазване на околната среда – „Да изчистим България Заедно“
септември, залесяване – ноември, отбелязване 22 април - „Ден на Земята“ -залесяване,
почистване
- Международен младежки Лайънс обмен, лагери, младежки акции, работа с Лео
- Участие в акции за помощ с хранителни продукти на нуждаещи се /чрез Хранителна банка, БЧК и
др.партньорски организации/; Национална дарителска кампания „Сподели и помогни“ съвместно
с верига магазини МЕТРО
Б. Клубни инициативи и проекти. АЛК Д130 България ще подкрепя клубни проекти и дейности по
приоритетните направления на LCI в полза на общността, вкл. клубни проекти с няколко клуба или
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с партньорски организации, вкл. пред LCIF, както и с участие в клубни чествания и дейности по
заявени от президентите индикативни дати. Клубовете да информират КДУ за годишните си
програми и значими проекти за по-добра координация.
3.2. Членство
- Поддържане дух на доброта и толерантност между клубовете и членовете
- Повишаване удовлетвореността на членовете и включването им в клубния живот и дейности.
Ресурси за клубовете – оценка на нуждите на членовете и общностите, помощ за организиране на
онлайн клубни сбирки.
- Посещения от Дистрикт управителите и срещи с всички клубове, вкл.онлайн – по планиран
график
- Привличане на нови членове, нови клубове и клонове – промотиране на възможностите за
членство на обученията на Зонални и Регионални Председатели и клубни Лидери - клубни
филиали с поне 5 члена, Кибер клубове, Омега Лео Клубове, фамилни членове с половин такса,
Лео-Лайънс членове. Кампания за привличане на нови членове от юли до декември без входни
такси към LCI
- Всеки Лайънс клуб със свой Лео клуб. Създаване на Лео Дистрикт България
3.3. Лидерство
- Поддържане, надграждане и използване на Дистрикт екипа от обучители и ментори, участие на
Лайънс лидери в Regional Lions Leadership Institute, Advanced Lions Leadership Institute, Faculty
Development Institute;
- Ориентация на клубни ръководства, обучение на зонални ръководители /вкл. онлайн/
- Организиране на Регионален Лайънс Лидерски Институт (RLLI) при одобрение на грант от LCI
- Организиране на конференция за Лео лидери
- Организиране и участие в New Voices работни срещи за активността на жени и млади хора в Lions
/вкл. онлайн/. Номинации за New Voices координатори за България по Лидерство, Маркетинг,
Дейности и Членство, готови да споделят своите истории на успеха по тези направления и да
мотивират включване на млади хора, жени и непредставени социални групи в Lions движението.
- Адаптиране и превод на учебни и ресурсни материали за Лайънс лидери – ръководства,
презентации, подготовка на проекти и др.
- Онлайн ресурси, достъпни за всеки член: Lions Learning Center с онлайн курсове на MyLion,
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center;
https://www.lionsclubs.org/en/virtual-events-center
- Номинации за награди на клубове и Лайънс лидери:
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„Лайънс Спонсор“ на АЛК Д130 България за клуб, спонсорирал нов филиал или клуб и за
Lions член, поканил и спонсорирал най-много нови членове; за клуб с най-голям нетен прираст на
брой членове
„Най-деен Лайънс клуб“ на АЛК Д130 България за клуба с най-голям брой обслужени хора,
отчетени в MyLCI и „MyLion Шампион“ за клубен президент с най-голям брой обслужени хора,
отчетени в MyLCI;
Kindness Matters програма за награди от LCI – за Дистрикт Координатор по дейностите, ако
Дистрикта е в топ 10 от Европа с най-висок процент клубове, отчитащи дейностите си в MyLion и за
Клубните координатори по дейностите и президенти на Лео, чиито клубове са сред първите 20 в
Европа с най-голям брой сервизни дейности, отчетени в MyLion.
3.4. Маркетинг, Връзки с обществеността и международно сътрудничество
- www.lions.bg – актуална информация за дейности, събития, новини
- Да споделяме и популяризираме историите си за успешни дейности, събития, партньорства,
лидерство, привличане и задържане на Лайънс и Лео членове – в социалните мрежи – лични
профили, клубни страници, https://www.facebook.com/LionsDistrict130/ и групи във фейсбук Lions
Clubs Bulgaria, New Voices, Lions Global Action Team и др; в регионални и национални медии;
- Месечен онлайн бюлетин с добри практики и новини към клубовете,
- Участие в международни и европейски форуми, уебинари, международни проекти и програми
на LCI,
- Представителство в екипа New Voices към GAT Европа чрез ДУ А.Кънева като координатор за
България и Северна Македония.
- Партньорски отношения с органите на държавната и местните власти, с други сродни
организации и привличане на дарители и спонсори,
- Онлайн платформи за набиране на дарения за дейности (www.dmsbg.com,
https://www.facebook.com/fundraisers/)
- Съвместни проекти и дейности с побратимени клубове и Дистрикти,
- Подкрепа за Кампания 100 на LCIF и на приятелски Дистрикти и клубове при бедствия и кризи.

4. Лайънс календар за 2020-2021

Lions events calendar: https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/lions-events-calendar
И обобщен с включени национални събития:
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LIONS Календар 2020-2021 с важни срокове и събития за LCI и АЛК Дистрикт 130 България. В зелено са
маркирани национални кампании за България. Предвид Covid-19 са възможни промени!

ЮЛИ 2020

15

•
•

Дистрикти могат да кандидатстват за 2020-2021 Лео Лидерска конференция – грант
Старт на програмата за Награда Kindness Matters

•

Краен срок за отчет за дейността на Lions клубовете през 2019-2020 в MyLion

21-23 *
•

Ориентация на новите клубни ръководства от регион Юг и регион Север – онлайн Zoom
Финансов отчет КДУ 2019-2020, Проект Бюджет 2020-2021 за обсъждане от КДУ 29.07.

АВГУСТ 2020
12

•

Международен Ден на Младежта

15

•

Краен срок кандидатстване за Награда Leo Club Excellence

•

Номинации Лео за съветници.

•
31

Номинации за Клубни Координатори по дейностите за Kindness Matters награди да се изпратят
до GST Дистрикт Координатора

• Краен срок кандидатури за Награди Отличен Клуб и Дистрикт Екип
• Краен срок кандидатури за Награди Зонални и Регионални Председатели

СЕПТЕМВРИ 2020 Месец за внимание към детските тумори
* Участие на българските Лайънс клубове в „Да почистим България“ по места
* ЛЕО Европа Форум - Рим, Милано – ако има

OКТОМВРИ 2020 Месец на Зрението * Месец за ръст на Lions членството * Месец за ръст на Leo
членството
1
•Краен срок за покупка Кит Плакат на Мира от Club Supplies Sales – за желаещите клубове и
Дистрикти
8

* Световен ден на Зрението

10-11 *Общо Събрание Д130 България, При възможност RLLI, New Voices /ако има грант/. Готовност за
ОНЛАЙН
10-13 •Среща на Международния Борд на Директорите (Тенерифе, Испания)
10

* Краен срок за кандидатстване за Програма Сертифицирани Инструктори LCIP, Frankfurt

15
•Краен срок кандидатстване за Грантове Matching, Диабет, Глад, Тумор при деца, Зрение и Lions
Quest, които ще се разглеждат от Борда през Януари 2021
15

•Международен Ден на Белия Бастун

73, Zahari Knyazheski str., floor 1, app.1, 6000 Stara Zagora, Bulgaria
Aneliya Kaneva, District Governor 2020-2021 akaneva@opticom-bg.com
www.lions.bg e-mail:district130@lions.bg https://www.facebook.com/LionsDistrict130/

Page | 6

АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ДИСТРИКТ 130
ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 130 BULGARIA
24

•Ден на ООН, Lions Ден в ООН, Виена

31
LCI

•Краен срок за номинации New Voices . Краен срок за Номинации за награда Kindness Matters към

НОЕМВРИ 2020 Месец за внимание към Диабета * Училищни кръгове на БУКВОПЛЕТ /при възможност/
1

• Краен срок кандидатури за видео-конкурса за Международния Лео Ден

14

•Световен Ден на Диабета

15
•Краен срок п.клеймо за изпращане от клубовете по 1 избран Плакат за Мира към Дистрикт
Управителя
•Краен срок номинации за Награда Ръст на Leo членство от Октомври
21

* Национална кампания залесяване

ДЕКЕМВРИ 2020 * Училищни кръгове БУКВОПЛЕТ /при възможност/
1
•Краен срок на пощ.клеймо за ДУ да изпратят 1 избран Плакат за Мир към Мултипъл Дистрикт
Председателите и за клубовете, които не са част от дистрикт и дистрикти, които не са в състава на
Мултипъл Дистрикти, да изпратят 1 спечелил Плакат за Мир към Public Affairs Division
•Краен срок на пощ.клеймо за ДУ да изпратят 1 избрано есе към Мултипъл Дистрикт
Председателите и за клубовете, които не са част от дистрикт и дистрикти, които не са в състава на
Мултипъл Дистрикти, да изпратят 1 избрано есе към Public Affairs Division
5

• Международен Leo Ден

20
* Краен срок за кандидатстване за Advanced Lions Leadership Institute, ALLI – Париж, Франция /за CA
IV – Европа/.

ЯНУАРИ 2021 Месец за Информираност за Глада
7

•Среща на Изпълнителния Комитет (Oak Brook, IL, USA)

8-11 * Lions Certified Instructor Program (LCIP), Frankfurt, Germany
10

* Последен ден за ранна регистрация с отстъпки за М/унар.Конвенция

11-18 • Седмица на фондацията LCIF
13

•Рожден ден на Melvin Jones

13-15 * Среща на Борда LCIF
15

•Започва продажба на Кит Плакат на Мира от Club Supplies Sales

21-22 * 2020-21 Конкурс Плакат на Мира – жури, Музей на изкуствата в Loyola University, Chicago
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АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ДИСТРИКТ 130
ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 130 BULGARIA
ФЕВРУАРИ 2021

Месец за информираност за Тумори при Децата * Градски БУКВОПЛЕТ /при

възможн.
1

•Краен срок за оповестяване на победителите от Международния Конкурс за Плакат за Мир

2-4

•Семинар за новоизбраните Първи Вице Дистрикт Управители за ДУ /DGE Seminar (Ден 1-3)

4
•Краен срок за кандидатури за грантове Matching, Diabetes, Hunger, Childhood Cancer, Lions Quest за
разглеждане от Борда през Май 2021
6-7

* Leo Лидерска конференция, Ст.Загора, Хотел Сити

15

•Международен ден за борба с детските тумори

21

* Краен срок за Faculty Development Institute (FDI), Stockholm, Sweden

MАРТ 2021

* Градски състезания БУКВОПЛЕТ /при възможност

1

* Краен срок за номинации за Награда Leo на Годината

20

•Ден на Лайънс в ООН (New York City, USA)

20-22 * ALLI за CA IV, Европа – Париж, Франция
31

•Краен срок за регистрация на Международната Конвенция по редовни такси

АПРИЛ 2021 *Месец за опазване на околната среда * Месец на Семейството & Приятелите * Месец,
посветен на Leo клубовете * Градски състезания БУКВОПЛЕТ/при възможност
2-5

• Среща на Международния Борд на Директорите, Гданск, Полша

17-18

* Дамски симпозиум New Voices?

22-25 •Ден на земята Национална кампания залесяване/почистване паркове
25

• Световен ден за прием на Lions членове

МАЙ 2021 * Месец за засилване на членството
1

• Краен срок за ранна регистрация на Св.Конвенция и резервации на хотелски стаи чрез LCI
• Краен срок за възстановяване на рег.текси и депозит за хотел при индивидуални анулации
•

5-7

Краен срок за кандидатстване за GAT финансиране на Дистриктите

* Среща на Борда на LCIF, Oak Brook, USA

10
• Краен срок за кандидатстване за грантове Matching, Diabetes, Hunger, Childhood Cancer, SightFirst и
Lions Quest за разглеждане на срещите на Борда през Август 2021
11

• Среща на Изпълнителния Комитет (Oak Brook, Illinois, USA)
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АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ДИСТРИКТ 130
ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 130 BULGARIA
15
• Краен срок за попълване на формуляра с данни за новите клубни ръководства Officer Reporting
Form (PU101)
28-30

* Национална Конвенция и ОС на АЛК Д130, Ст.Загора.

22-24

* Faculty Development Institute за Европа, Стокхолм, Швеция

ЮНИ 2021
1

• Ден на Helen Keller

7

• Рожден ден на Lions Clubs International

15
• Краен срок за подаване на формулярите от одобрените делегати за гласуване на
Международната Конвенция
20-24 • Среща на Международния Борд на Директорите, Монреал
25
• Семинар за Първи Вице Дистрикт Управители/Новоизбрани Дистрикт Управители (Ден 4),
Монреал
25-29 *103-та Международна Конвенция, Монреал, Канада

Чест е да служим заедно и вярвам, че Заедно сме Силни за Промяна! Нека сме добри, да
действаме и помагаме!

Анелия Кънева
ДУ АЛК Д130 България 2020-2021
Lions Clubs International
10.07.2020
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