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

Скъпи Лайънс приятели,
Изпращаме горещ и активен Lions октомври. Ето какво свършихме ЗаЕДНО ->

Дейности

Дарения на предпазни маски, конструктори, храна, средства за LCIF направиха ЛК Свилена, ЛК Ст Загора
Августа. Активности в чест на 15 октомври – Ден на белия бастун проведоха ЛК Свилена, Лео и Лайънс
клуб Панагюрище, ЛК В.Търново Арбанаси, ЛК Пазарджик-Тракия, ЛК Евридика-Пловдив, Лео и Лайънс
клуб Ст.Загора Августа. ЛК Велико Търново организира турнир по табла. 16 октомври – акция борба с
глада на ЛК Свилена, а всички гости на ОС в Габрово събрахме 500 лв за активните Лео клубове на Д130,
които ще бъдат удвоени от бюджета на дистрикта и преведени по сметка на Лайънс клубоветеспонсори, за да проведат акция „Лео срещу Глада“. Октомври, месец за борба с рака на гърдата
отбелязаха с розови балони ЛК Свилена. ЛК Ст.Загора Августа дариха „Капачки за Бъдеще“ и играха
Офлайн с децата и родителите на ДГ Светлина.
ЛК Русе Сексагинта-Приста заедно с Лео клуб Русе стартираха „Купи и Дари“
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Поздравления за трите Лайънс клуба в Пловдив, които изградиха и залесиха оранжерия за децата от
Комплекса за социални услуги "Мария Луиза", в която ще отглеждат сами екологични зеленчуци и ще
се учат на труд и единство!

Поздравления и за българския екип New Voices, който през 2020-21 ще работи за идентифициране на
проекти и дейности, с които жените, младежите и различни социални групи биха могли да се свържат и
ангажират; за силно членство и активно участие на всички Лайънс и Лео членове; да демонстрират, че
Lions Clubs International е отворена организация за всички полове и възрасти и да споделят своите
истории в социалните медии и да търсят иновативни начини те да достигнат до повече хора.
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Заедно ще вдъхновяваме повече млади хора, жени и непредставени досега социални групи хора и ще
насърчаваме да заемат лидерски позиции и да се включват активно в дейностите ни.
6-та поредна онлайн „Среща около огъня“, организирана от европейския екип на Lions New Voices се
проведе на 22 октомври 2020 г. чрез Zoom, а темата „Финансиране онлайн: Креативни начини за Lions
и Leo“ с българско участие (ДУ А. Кънева) привлече почти 200 регистрирали се за участие от 32
държави! Вижте видеото тук и се абонирайте за YouTube канала Lions New Voices.

Ако и Вашият клуб има с какво да се похвали, отчетете го в MyLCI и споделете история на доброто в
социалните мрежи, изпратете ни и свое вълнуващо кратко видео, с което да вдъхновим нашите Лайънс
и Лео, както и други последователи на Лайънс движението.
Първите творби за Международния Лайънс конкурс „Плакат на Мира“, чиято тема за 2020-21 е „Peace
Trough Service“ вече пристигат при Дистрикт Управителя. Условията и подробностите са оповестени тук,
очакваме скоро и други плакати на останалите клубове от страната!

Лидерство
АЛК Дистрикт 130 проведе своята есенна Конвенция на 11 октомври, след която всички Лайънс
членове и клубове можем да се поздравим с новия ни Устав, приет от делегатите на Общото Събрание.
Той е напълно синхронизиран с препоръките на LCI и българското законодателство, вижте тук повече.
Благодарности на работната група, членовете на Кабинета и всички, които участваха в подготовката и
работата на Конвенцията, материалите за нея са тук
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Регионален Lions Лидерски Институт 2020 организира и проведе Кабинета и Екипа за Действие на
Дистрикт 130 за подготовка на Lions членове за лидерски позиции в организацията, вижте
подробностите и материалите, както и представената информация от ЛК Видин за проекта „България
срещу Диабета. В изпълнението му могат да се включат всички Лайънс клубове в страната.
На 24 и 25 октомври в Панагюрище се проведе работна среща-обучение на председателите на зони и
региони с GAT – Дистрикт екипа за действие и ДУ на Lions Дистрикт 130 България с любезното
съдействие на ЛК Панагюрище, подробностите и материалите са тук.

Членство
С 554 члена Дистрикт 130 започна настоящата Лайънс година, добавихме 7 нови и за жалост се
разделихме с 8, към момента сме 553. До края на декември 2020 LCI няма да начислява първоначална
входна такса за нови членове в размер на 35 $, както и чартър-такси за нови клубове. Всички клубове
имат шанс и полза да се отворят за нови последователи и заедно да постигнем целите си за стабилен и
пълноценен Дистрикт с активни и удовлетворени членове. Всичко за Lions – презентация с полезна
информация за нови Лайънс членове – ще намерите тук
Ето още един начин да вдъхновяваме – YouTube канала на Дистрикт 130 ще споделя вашите кратки
видео-разкази и друга полезна информация. Очакваме още желаещи Лайънс и Лео да споделят скоро
своята история в кратко видео, която да мотивира млади и стари да се присъединяват към голямото
Лайънс семейство. Ще има награди за най-вдъхновяващите!

Предстоящо НОЕМВРИ 2020
Месец на внимание и осведоменост за ДИАБЕТА
1

• Ден на народните Будители. Краен срок кандидатури за видео-конкурса за Международния Лео Ден

10

•Удължен краен срок за изпращане от клубовете до 3 избрани творби от Лайънс клуб за конкурса „Плакат
на Мира“ към Дистрикт Управителя (Еконт Офис Индустриален или Спиди Офис Индустриален, Стара
Загора)

14

•Световен Ден на Диабета. Инициатива за онлайн дейности за осведоменост за диабета

15

•Краен срок номинации за Награда Ръст на Leo членство от Октомври

15-26 * Национална конкурсна комисия оценява творбите и определя творбата, която ще продължи участие на
международно ниво, както и останалите победители от „Плакат на Мира“
21
* Кампания залесяване при възможност. Възможност за финансиране на проекти, свързани с околната
среда – Europe Environmental Grant https://www.lions-europe-symposium.eu/ /Environmental Service Challenge

Бъдете здрави!

#ЗаедноСилниЗаПромяна.Be Kind, Act, Serve.
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