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Скъпи Лайънс приятели,
Вярвам, че сте успели да отпуснете и „презаредите батериите“ по време на летните топли дни и нощи и
въпреки ограниченията ще успеем да ре-стартираме клубните сбирки и дейности с физическо
присъствие или онлайн, защото обществото се нуждае от добрите ни дела дори повече от преди!
ДЕЙНОСТИ: Поздравления за активните и през летните месеци Лайънс и Лео клубове и членове, които
продължиха да творят добро! Ето няколко примера:
ЛК Русе Сексагинта Приста в акция с партньори за подкрепа на кърмещите майки
Онлайн Лятно ЛЕО Астро Парти с Иво Джокин https://www.youtube.com/watch?v=-qhtcoUVCvE&t=1876s

Лайънс и Лео Стара Загора Августа разкрасяваха детски площадки
Благотворителен търг на детски рисунки за помощ на болно дете проведоха дамите на ЛК Бъдин
Лайънс Мартин Петров от ЛК Видин изкачи Монблан като част от Поход срещу Диабета
БГ Лайънс дами участваха в онлайн среща Лятно парти с шапки на New Voices Европа

Ако и Вашият клуб има с какво да се похвали, отчетете го в MyLCI и споделете история на доброто в
социалните мрежи. Помогнете на клуба си да се нареди сред отличниците за 2020-21 по дейности!
Не пропускайте и възможността клубът Ви да организира участието на деца от своя град с рисунки в
Международния Лайънс конкурс „Плакат на Мира“, чиято тема за 2020-21 е „Peace Trough Service“.
Условията и подробностите са оповестени тук, нека заедно мотивираме и отличим децата с талант, а
това ще бъде и чудесна възможност да покажем на обществото кои са Lions и какво правим!
Популяризирането повишава видимостта и е отличие за Вашия клуб, училище, школа и участници. То
генерира подкрепа от общността и яснота за клубните Ви дейности. Подгответе прес-информация, за да
оповестите победителя от конкурса на местно ниво. Изпратете снимка на победителя и неговия плакат
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с прес-информацията до местните медии. Публикувайте информацията на клубната си страница във
Фейсбук и в други медии, които ползвате с #peaceposter. Ако клубът или училището проведе специална
церемония за награждаване, заедно поканете местни медии да присъстват. Добра идея е да
организирате изложба на плакатите в обществена библиотека или други подходящи общественодостъпни места.
ЛИДЕРСТВО: Поздравления за Leo Мария Клявкова, която от 17 август е част от Борда на европейското
младежко Leo движение ILO Council за 2020-21 и й пожелаваме достойно да представя България и да
бъде все така отличен пример как младите хора в LEO движението израстват като лидери, имат
множество възможности и градят житейски опит! LEO = Leadership, Experience, Opportunity

LCI предоставя възможности за обучение на Лайънс лидери и обучители и през тази година, а АЛК Д130
ще поеме таксите за участие на до 4 кандидата от Дистрикта, които отговарят на изискванията:
Advanced Lions Leadership Institute (ALLI), Lions Лидерски институт за напреднали - 20-22 март 2021,
Париж, Франция. Курсистите трябва да имат изкаран мандат като клубен президент и могат да избират
група на английски, испански, италиански и френски. Краен срок за кандидатстване 20 декември 2020.
The Faculty Development Institute (FDI), Институт за подготовка на обучители и модератори - 22-24
май 2021, Стокхолм, Швеция. Групи на английски, шведски, португалски, финландски. Крен срок за
кондидатстване 21 февруари 2021.
Lions Certified Instructor Programme (LCIP), Програма за сертифицирани Lions Инструктори - 8-11
януари 2021, Франкфурт, Германия. Групи на английски, немски, италиански, френски. Краен срок за
кандидатстване 10 октомври 2020!
Кандидатури вече се приемат за всички тези курсове, вижте формулярите и изискванията в горните
линкове и на сайта на LCI https://www.lionsclubs.org/en/learn.
АЛК Д130 България ще проведе Регионален Лайънс Лидерски Институт на 9-10 октомври в хотел МАК,
Габрово, в който ще има възможност за участие по 1 представител от всеки Лайънс клуб, който досега
не е участвал в предходни РЛЛИ. Очаквайте подробности скоро.
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ЧЛЕНСТВО:
Защо станах Lions член и как това ме обогати с повече чудесни приятелства, нови възможности за
развитие и споделено добро?
Дайте възможност за това удовлетворение и на Ваши приятели, роднини и последователи и ги
поканете СЕГА да станат част от най-голямата доброволческа хуманитарна организация в света Lions
Clubs International. В Lions приветстваме различните и сме отворени да поканим в клубовете си хора от
всякаква възраст, пол, религия, цвят на кожата, култура и сексуална ориентация. До 31 декември 2020
отпадат всички чартър и входни такси за нови членове! Дайте шанс на клуба си да стане отличник по
ръст на членството през тази Лайънс година, като покани нови членове с нови идеи и енергия или
създаде филиал и свой Лео клуб, а спонсорите с най-много нови членове ще се състезават за наградата
„Лайънс Спонсор“ на Дистрикт 130 България.
С дарение за LCIF клубът Ви има шанс да бъде сред носителите на награда Отличен Клуб 2020-21, а Вие
да получите лично признание. Дарете онлайн оттук https://www.lionsclubs.org/en/donate. С нашите
дарения за фондацията на Lions е възможна помощта при бедствия и кризи, каквато получи и Д130
България наскоро.
Задълженията на клубовете за членски внос към LCI за първото полугодие на 2020-21 вече са начислени
и видими в MyLCI. За задълженията към АЛК Д130 България ще получите справка. Благодарим на
коректните и напомняме на останалите да извършат плащанията си.

Важни дати СЕПТЕМВРИ 2020 – месец за внимание към детските тумори
10.09 – Онлайн среща New Voices Европа, Fireside chat 5 с тема „Ефективни и успешни екипи“
19.09 – World Cleanup Day 2020. „Да изчистим България заедно“ тази година няма да има досегашния масов
характер заради Covid, но призоваваме Lions и Leo да излязат и почистят градинки, места за отдих, да боядисат
пейки, да засаждат дървета, да поставят къщички за птици или по друг подходящ начин да се погрижат за
околната среда. Нека дадем добър пример!
25 – 27.09. Августиада 2020 – фестивал на виното и културното наследство на открито, Антична улица Стара
Загора. Лайънс клубовете на Стара Загора Ви очакват!
Запазете датата 3 октомври – онлайн симпозиум за всички Лайънс членове от Европа! Очаквайте подробности

#ЗаедноСилниЗаПромяна.Be Kind, Act, Serve.
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