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

Скъпи Лайънс приятели,
Изпращаме необичайна и запомняща се 2020, в която всички планове се променяха и срещнахме много
предизвикателства. Струва си обаче да споделим и празнуваме успехите и постиженията ни по
отношение на активната дейност на всички Lions и Leo в полза на хората около нас и напредъка ни в
постигане на целите ни за настоящата Лайънс година, която преполовихме.
Успяхме да примем нов Устав на АЛК Д130 в синхрон с изискванията на LCI и българските закони;
проведохме всички планирани обучения; запазихме и увеличихме членовете си (555); чартирахме Лео
Омега клуб Легенда и обновихме Лео клуб Русе; повишихме % на клубовете, които отчитат своите
дейности в MyLion до 67% и достигнахме до сърцата и съдбите на почти 20 000 души, като вложихме
4 733 часа доброволен труд и почти 70 000 лв (данни от отчетите). Споделихме опит и идеи в множество
онлайн Lions срещи и събития, включително и международни.
Но това е само суха статистика, която без емоцията и усърдието на Вас, Хора, нямаше да означава нищо.
Благодарности за емпатията, отдадеността и готовността Ви да Служим Заедно въпреки трудностите и
ежедневно да доказваме, че Заедно сме Силни за Промени и можем да бъдем Обединени в Доброта и
Многообразие!

Дейности на Клубове
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Декември бе наситен с добрите дела на Lions и Leo. Залесяване проведоха ЛК Свилена и ЛК Евридика
Пловдив. Международният Ден на Лео - 5 декември отбелязахме с видео-поздрави на чудесните
младежи от Лео клубовете ни и с техни дарения за хора в нужда, част от кампанията „Лео Срещу
Глада“. Дарения на хранителни и санитарни продукти осъществиха ЛК Свилена (Коледен Базар), ЛК
Евридика, ЛК Пловдив (Топла и уютна Коледа), ЛК Ст.Загора Августа заедно с Лео и Супермаркети
СиБиЕс („Дарете, при нужда Вземете“), ЛК Панагюрище („Купи и Дари“), ЛК Сексагинта-Приста Русе с
Лео („Купи и Дари“), ЛК Велико Търново и др.

Своите награди от националния кръг на конкурса „Плакат на Мира“ 2020-21 получиха победителят
Виктор от Русе и неговите подгласници лично от 1-ви Вице Дистрикт управител Владислав Симчев в
Русе и 2-ри Вице Дистрикт управител Дорина Дечева в Свиленград. Наградата за 1-во място на Вяра от
Габрово ще връчи ДУ Анелия Кънева през януари.
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Вижте „Животът на пчелите“ - интересен образователен филм, създаден от ЛК Филипополис с
подкрепата на Община Пловдив и Общинско пчеларско дружество „Акация 1899“ и участие на Лайън
Марин Калнев, като с филма целят да привлекат внимание към опазването на тези така ценни наши
приятели.
Наши членове участваха в Lions Charity Run 2020 – благотворително бягане/ходене на 5 км,
организирано от ЛК Грац, Австрия на 26-27 декември по трасе по избор за подпомагане на семейства и
лица, които са били засегнати пряко от пандемията Covid 19.

Първото ни (и дано да остане единствено!) вълнуващо Онлайн Коледно - Новогодишно парти на Lions и
Leo от България събра в Zoom над 40 приятели – вижте повече тук.
Специални обръщения направиха Миклош Хорват от Унгария, Паст международен директор, член на
GAT и отговорник за Централна и Източна Европа към LCI и Елизабет Хадерер от Холандия, Паст
международен директор, член на GAT и председател на New Voices и Lions Taskforce Европа, както и
други интересни гости, вкл. от Хърватска, Френска Гвиана и Южна Африка.
Конкурс за Сурвакница с награди от ДУ Анелия Кънева отличи с първото място Силвана Джамбазова, а
другите участници се класираха на почетното второ място.
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Сурвачките и посланията на всички участници можете да видите тук. „Виртуална Баница с Реални
Късмети“ зарадва късметлии с коледни подаръци.
Благодарности, че за 2 месеца запълнихме със съдържание нашия YouTube канал – вижте и се
абонирайте, за да следите новостите.

Предстоящо Януари 2021 – Месец за информираност за глада
13

• Рожден ден на Melvin Jones

15

• Започва продажба на Кит Плакат на Мира 2021-22 от Lions International Shop

С какво ще запомним тази пандемична година? Като оставим настрана разочарованието от
несбъднатите планове, трудности и ограничения, ще запомним силата на Лайънс, непреклонния
дух, ентусиазъм и активна работа в полза на нуждаещите се.
Нека си пожелаем по-щастлива, здрава и мирна година да е 2021 за вас, семействата и близките, да
можем скоро отново да пътуваме и да се прегърнем!

#ЗаедноСилниЗаПромяна.Be Kind, Act, Serve.
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