Онлайн Бюлетин

Н о в и н и от
Lions
Скъпи Lions приятели,
Новото издание на нашия
бюлетин е пред вас,
обновлението идва с
пролетта!
Благодарна съм за
Вашата сила и
устойчивост при всички
сътресения и промени в
света, на местно ниво и в
личен план! Изпитанията
ни изтощават, но и ни
каляват. Нека се
огледаме и проявим
грижа и внимание и към
приятелите в своите
клубове и Lions общност и
ако има трудности да
поискаме помощ и
подадем ръка. Да смирим
егото си и да бъдем
щедри на доброта и
приемане на различните
гледни точки.
Нека пролетта идва с
надежда и нови
възможности да служим и
достигаме до повече хора
и да укрепваме
приятелството в
клубовете си!
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Lions Зелена Мисия

харесва това,
което получавате,
променете това,
което давате“
Карлос
Кастанеда

Диамант, ЛК Плевен
Мизия, ЛК Ст.Загора
Августа, ЛК Русе Север,
ЛК Русе СексагинтаПриста, ЛК Разград, ЛК
Велинград.

Предстои Национална
кампания за залесяване

Lions Зелена Мисия
в периода 20.03—25.04.
Фиданки и дръвчета ще
ни предоставят от
Гората.бг безплатно.
До момента са заявили
готовност ЛК ПазарджикТракия, ЛК СвиленградСвилена, ЛК София

Координатор по дейности
Lion Тодор Терзиев
0877007955
Секретар Д130
Lion Неделина Младенова,
0888709606

Виктор от Русе с награда от LCI за “Peace Poster” 2020-21!
мира.

Lion Анелия Кънева,
дистрикт управител

„Ако не Ви
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Виктор Николаев Петров,
ученик в VI клас на ОУ „Тома
Кърджиев“ и възпитаник на
школата по рисуване към
Общински Детски Център за
култура и изкуство в Русе е
един от 23-мата млади
художници, избрани измежду
над 600 000 участника от цял
свят, който получи награда 500
$ и признание за заслуги за
участието си в 33-ия
Международен Lions Конкурс
„Плакат на Мира“. Lions Clubs
International организира и
спонсорира ежегодната
програма, с която дава
възможност на ученици на
възраст 11 до 13 години да
изразят представите си за

През декември 2020 завърши
Националният кръг на
конкурса, спонсориран от АЛК
Д130 в България, която връчи
Голямата награда на Виктор –
300 лв. и неговият плакат бе
изпратен за участие на
международно ниво, където се

съревновава с творбите
на 110 финалисти. 23-те
наградени деца са от
Бразилия, България,
Китай, Хонг Конг, Индия,
Индонезия, Италия,
Малайзия, Тайван,
Филипини, САЩ.
Плакатът му е избран
заради своята
оригиналност,
художествени
достойнства и отлично
изразяване на темата на
конкурса „Постигане на
Мир чрез Дейности“.
Благодарности на ЛК
Русе Сексагинта-Приста,
които спонсорираха
конкурса на клубно ниво.
Желаем много бъдещи
успехи на Виктор и
благодарим, че слави
България с таланта си!
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Н о в и н и от L i o n s
103-та Международна Лайънс Конвенция -> 1-ва виртуална!
Както вече бе оповестено
поради продължаващите
опасения относно
пандемията от
коронавирус (COVID-19),
бордът на директорите на
LCI гласува за
преминаване на
Международната
конвенция в Монреал
през 2021 г. към
виртуално събитие, което
ще бъде проведено от 25
до 29 юни изцяло онлайн
и отворено и достъпно за
всички Лайънс и Лео по

Търси
се!

света. Регистрацията вече
е отворена тук https://
www.mcisemi.com/
lci2021/.
За 50$ това е Вашият найдостъпен шанс да
участвате на
Международна
Конвенция (може и без
панталони!) След 1 април
таксата става 75$. Leo ще
участват срещу 30$.
Изборите за
Международен
Президент, Вицепрезиденти и

международни директори
ще се провеждат по
електронен път и предстои
да бъдат оповестени
процедурите за гласуване.
Актуална информация и
детайли ще бъдат
публикувани тук
www.lcicon.lionsclubs.org.
Всеки редовен клуб има
право на 1 делегат с право
на глас за всеки 25 члена,
като се упълномощава за
това от президента или
секретаря на клуба.

Номинации за 2-ри Вице Дистрикт Управители 2021-2022 и
желаещи да служат като Зонални и Регионални председатели
От Устава: “Чл. 48... За

втори вице ДУ може да се
кандидатира всеки редовен
лайънс член, който има
завършен мандат като
президент на клуб, зонален
(или приравнен на него —
завършен мандат като член
на Правна комисия, на
Контролен съвет, Секретар
и Ковчежник на Кабинета
на Дистрикта) или
регионален председател и е
подкрепен от клуба, на
който е член. Кандидатурата
на всеки отговарящ на

изискванията член на клуб в
Дистрикта, трябва да бъде
писмено издигната от
редовен клуб пред
Комисията по номинациите
най-малко 30 дни преди
деня на Годишната
Конвенция. Комисията по
номинациите преценява
изпълнени ли са
изискванията на устава,
след което оповестява пред
конвенцията на Дистрикта
имената на всички
кандидати, които отговарят
на условията.”

Предстои ДУ да оповести
скоро състава на
Номинационната
комисия, която ще очаква
Вашите писмени
номинации! Ще е чудесно
повече Lions членове да
заемат лидерски позиции!
Огледайте се—със
сигурност в клуба Ви има
достойни и подходящи,
които да номинирате!

Дистрикт 130 ще участва в пилотната програма GMA
Дистрикт 130 България
заедно с Условен Регион
България са избрани за

участие в Пилотната програма
на LCI Global Membership Approach – Глобален Подход за
Членство, през 2021-2022
Лайънс година с още 15

Дистрикта от Европа.
Новината оповести с писмо
Паст Международен Директор
Робърт Ретби, Лидер на
Конституционна Зона Европа.

Global Membership Approach

Програмата е продължение на
Инициативата за членството,
стартирала преди година в
Северна Америка, която има за
цел да мобилизира усилията
на Lions за създаване на нови
клубове, обновяване на
клубовете с нови членове и ремотивиране на членовете с
нови дейности. След успеха в
САЩ и Канада сега
GMA стартира в останалите
територии по света, първо в
избрани пилотни дистрикти и
след това ще се внедри във
всички останали.

създаване на екип; провеждане

комбинира стратегически процес

и набор ресурси. Предлагат се 4
стъпки- информиране и
на SWOT анализ и задаване на
цели въз основа на него; преглед
на наличните ресурси и
създаване на план за действие;
изпълнение с ангажиране на
Дистрикта, проследяване и
отчет на резултатите.
Вижте повече тук
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New Voices онлайн „седянка“ на 4 март
Европейският екип Lions New Voices ще отбележи Международния
ден на жената 8 март с онлайн среща на 4 март от 20 ч, в която ще
дискутираме бъдещето на Lions —как да постигаме баланс в
многообразието, между половете, между традициите и модерното,
между локално и международно и какво можем да правим за
хармонията в Lions.
Регистрирайте се за срещата предварително

от тук.

Добри дела през Февруари

ЛК Свилена с внимание
към онкоболни деца

Лео от Плевен
зарадваха нуждаещи
се семейства в
Славяново

ЛК В.Търново дариха хигиенни
материали на SOS детски
селища

ЛК Пловдив-Евридика дари
хигиенни материали на Детска
клиника

Лео и Лайънс Ст.Загора Августа в
помощ на деца с тумори раздаваха
балони, сърца и мартенички и
дариха игри за педиатрични
отделения в Пловдив и Ст.Загора

ЛК Пазарджик-Тракия успешно партнира с
Младежки Дом и дари дискове за дейността на
Апостола

Денят против
насилието в
училище
отбелязаха
Лайънс и
Лео от
Бургас,
Свиленград
и Русе

Ние Служим! Заедно силни за промяна.
В помощ на клубните отговорници за маркетинг и ПР
Разказването на истории дава живот на нашите дейности. Тази година е
изключително важно за Лайънс да споделят историите за това как служим в
тези предизвикателни времена. Използвайки социалните мрежи и местните
медии, можем да останем свързани с нашите общности, докато
популяризираме своите клубове. Разказването на истории може да вдъхнови
Вашата общност и грижовните мъже и жени, които търсят възможност да
служат и привлича нашите дарители и партньори. Всеки Lions е лице на
бранда и затова е добре да спазваме някои правила.

„Сами можем да
направим

Пълното ръководство с актуалните стандартни визуални и вербални
елементи на Lions Clubs International и LCIF – вкл. ключови послания, лога,

толкова малко;

шрифтове, идеи за дизайн ще намерите тук .

заедно можем

Добри практики и съвети за връзки с медиите и обществеността

да направим
толкова много.“
Хелън Келър

https://www.facebook.com/
LionsDistrict130

Асоциация на Лайънс Клубовете Дистрикт 130 България
Ул.“Захари Княжески“ 73, ап.1
6000 Стара Загора, България
district130@lions.bg

www.lions.bg

LIONS Clubs International е най-голямата и най-ефективната международна хуманитарна

организация на клубове в служба на обществото, с повече от 1,4 милиона членове по целия свят,
които независимо от език и религия са посветени на това да намират и да помагат на хора в нужда.
Организирана в повече от 48 000 Лайънс клуба в над 200 страни и региони, Международната
Асоциация на Лайънс клубовете се гордее с приноса си в полза на обществото от 1917 г досега.
Приоритетните дейности на Лайънс движението са кампании, свързани със зрението и превенция
на диабета; борба с глада и помощ на хора в неравностойно положение; опазване на околната
среда, грижа и помощ за деца с тумори и дейности, насочени към младежта.

