АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ДИСТРИКТ 130
ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 130 BULGARIA
БЮЛЕТИН ЮЛИ 2020

Уважаеми Лайънс приятели,
Нека си пожелаем да сме здрави и заедно да поставим началото на успешна Лайънс година, обединени
от доброта и многообразие. Поздравления на всички, които ще водят клубовете си и желаем
вдъхновение и постигане на общите ни цели – за здрави клубове, увеличено членство, активни
дейности и силна разпознаваемост и въздействие на Lions.
Полезна и нужна информация ще споделим в този първи бюлетин за 2020-2021 Лайънс година, която
ще премине под мотото на МП Д-р Юнг Юл Чой „Обединени в доброта и многообразие“.
Приоритети на LCI са силни клубове с ръст на членовете, разказването и споделянето на истории на
успеха ни като Лайънс и дейности по основните каузи:

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. Сега е моментът да поканите всички Ваши приятели, роднини и последователи, които
да станат част от най-голямата доброволна хуманитарна организация в света!
Програма Leo-Lion е за 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 и могат да продължат да служат на своите общности
като членове Leo-Lion с 50% отстъпка от чл.внос и без входна такса към LCI.
•

•

Целите и Програмата на АЛК Дистрикт 130 България за 2020-2021 и индикативен календар
вижте тук: https://lions.bg/files/4909. Темата на ДУ Анелия Кънева е „Заедно Силни за Промяна:
Be Kind, Act, Serve“.
Вижте видео от онлайн ориентациите с полезна информация за клубни президенти и
секретари, което GAT и КДУ проведохме на 23 юли https://youtu.be/yXQwayCQa5U и 26 юли
https://youtu.be/Z8LogjoHKmQ
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•

Защо е важно и как да отчитате клубните си дейности в MyLion, вижте упътване на български тук
https://lions.bg/files/4794 (процесът е вече значително опростен и лесен!). Клубовете и
президентите с най-много отчетени дейности и брой обслужени хора през 2020-2021 ще бъдат
отличени!

•

Кандидатствахте ли за награда Club Excellence Award 2019-2020? Попълнете формуляра тук ако
отговаряте на всички условия и го изпратете на НПДУ Иван Байков i_baikov@abv.bg , за да го
насочи към LCI преди крайния срок 31 август 2020.
Club Excellence Award ще има и през 2020-2021 – вижте формуляра и условията тук.
Задълженията на клубовете за членски внос към LCI за първото полугодие на 2020-2021 вече са
начислени и видими от MyLCI. За задълженията към АЛК Д130 България ще получите
информация от ковчежника Валентина Станчева, vstancheva@nat.bg. Препоръчително е да се
платят до септември.

•
•

Поздравяваме с назначаването им от КДУ Председателите на Региони и Зони на АЛК Д130 България за
2020-2021 г. и ще разчитаме на тях да улесняват комуникацията между клубовете и КДУ и да работят
активно за постигане на общите ни цели за дейностите, членството и развитие на лидерството и
маркетинга на Lions клубовете в България. Ето списък на екипа и координатите им:
Регион "Север"
Зона N1 "Янтра"
Зона N2 "Дунав"
Зона N3
"Североизток"
Зона N4
"Северозапад"
Регион "Юг"

Соня Корназова, ЛК Габрово
Евгения Стефанова, ЛК Габрово
Деница Иванова-Тиханова, ЛК
Русе Сексагинта Приста

sonya.kornazova@gmail.com
jeni.stefanova@abv.bg

0897/951433
0888/819806

peonia_rs@yahoo.com

0885/106247

Драгостин Байчев, ЛК Добрич
Костадин Пиперевски ЛК София
Средец
Величка Тодорова, ЛК
Пазарджик- Тракия

dragostin_baichev@abv.bg

0889/911 900

kkpiperevski@abv.bg

0888/200184

viliss@abv.bg

0888/802328
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Зона S1 "Тракия"
Зона S2 "МарицаАрда"
Зона S3 "Изток"
Зона S4 "Бесапара"

Марин Калнев, ЛК Пловдив
Филипополис
Саша Курдова, ЛК Свиленград
Свилена
Станислава Кодева, ЛК Бургас
Виа Понтика
Георги Стоянов, ЛК Пазарджик

marinkalnev@gmail.com

0884/822616

sasha.kurdova@abv.bg

0888/247202

stanislavakodeva@abv.bg
stoyanov@tebix.bg

0886/111998
0887/999515

Важни дати за АВГУСТ 2020
12 - Международен Ден на Младежта
15 - Краен срок кандидатстване за Награда Leo Club Excellence и номинации Лео за съветници.
15 - Клубни Координатори по дейностите или Президенти да изпратят своята номинация с попълнен формуляр
за наградите Kindness Matters до GST Дистрикт Координатора Тодор Терзиев, nsr.bulgaria@gmail.com.
Подробностите и формуляра са тук https://www.lionsclubs.org/en/kindness-matters-service-award.
31 - Краен срок кандидатури за Награди Отличен Клуб и Дистрикт Екип. Краен срок кандидатури за Награди
Зонални и Регионални Председатели – за 2019-2020.
Молим клубните президенти да изпратят до GST Дистрикт Координатор по дейностите Тодор Терзиев плановете
си за значими дейности и важни дати от календара си за събития и дейности, за да е по-лесно за КДУ да планира
и координира подкрепата и участието си, както и популяризирането им.

Полезни връзки
Профил на АЛК Д130 https://www.facebook.com/LionsDistrict130/
Онлайн семинари и обучения, запис на минали и регистрация за предстоящи – особено полезно за настоящи и
бъдещи клубни ръководства: https://www.lionsclubs.org/en/virtual-events-center
Най-новите видео-обучения/уебинари/ на LCI https://vimeo.com/lionsclubs
Как да проведем виртуална среща по ZOOM https://vimeo.com/411028426
Други полезни ресурси https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/top-25-searches

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