Онлайн Бюлетин

Н о в и н и от
Lions
Скъпи Lions приятели,
Пред Вас е поредният ни
онлайн бюлетин с
интересното от изминалия
Март и предстоящото за
Април—месец на Околната
среда, семейството и
приятелите и на Leo
клубовете.
Приветстваме новите ни
Лайънс приятели от ЛК
В.Търново Янтар, чартиран на
31 март 2021!
Ограниченията ни принудиха
в Кабинета да решим да
проведем онлайн и
тазгодишната Национална
Лайънс Конвенция на 30 май
в Zoom, а празника оставяме
за Юни.
Докато подготвяме детайлите,
подсещаме клубовете да
излъчат номинации за
лидерски позиции в Кабинет
2021-22 и да проведат избори
за клубни ръководства 202122, както и да са финансово
изрядни, за да участват с
право на глас в Конвенцията.
Бъдете креативни и ни
изпратете Вашите добри
практики и дейности в кратко
видео—до 4 минути на клуб.
Все още имате време да
поканите нови членове без
входни такси към LCI и да ги
ентусиазирате с вълнуващи и
стойностни дейности!
Lion Анелия Кънева,
дистрикт управител

„Никога не се
съмнявай, че
малка група от
мислещи и
отдадени хора
може да промени
света. Защото
това е всичко,
което някога го е
променяло“
Маргарет
Мийд
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Добре дошли, ЛК Велико Търново Янтар!
Поздравяваме Ви с чартирането на клуба Ви, ще се радваме да служим ЗАЕДНО
и Ви желаем здраве, удовлетворение, нови чудесни приятелства и хармония
помежду Ви!
Блестете ярко и заедно с другите три Лайънс клуба в старопрестолната столица
бъдете
Обединени в Доброта и
Многообразие!

New Voices Taste Stop - Турция и България с любими вкусове
По покана на Lions приятели
от D118K Турция 62
любители и кулинарни
ентусиасти готвихме
български и турски версии на
баници, бюреци и други
тестени вкусотии в
седмицата преди 8 март, за
да отбележим Световния
Ден на Жената с пъстър
постер от снимки на
шедьоврите, получил
одобрение на много фенове
в социалните мрежи.
New Voices Taste Stop е
атрактивен проект на Лайънс
приятелите от Турция, който
разшири границите на
Балканите и след България
включи ентусиасти от
Норвегия, Гърция, Италия и
др. Радваме се, че бяхме
част от интересната
инициатива, дала начало на
нови приятелства и усещане
за принадлежност към

голямото Lions семейство. Готвихме заедно с любов и
споделихме рецептите си с пожелания за здраве и посяхме
семената на надеждата и добротата, които ще спасят света!
Благодарим за вкусните рецепти на всички български
Лъвици, които се включиха в предизвикателството и на 2ВДУ
Дорина Дечева, която ни организира и се погрижи за
детайлите.
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Н о в и н и от L i o n s
103-та Международна Лайънс Конвенция -> 1-ва виртуална!
Регистрация за участие:
https://www.mcisemi.com/
lci2021/.

ще се провеждат по
електронен път и
предстои да бъдат
оповестени процедурите
До 31 март таксата е 50$,
за гласуване.
след това - 75$. Leo ще
Актуална информация и
участват срещу 30$.
детайли ще бъдат
Изборите за Международен
публикувани тук
Президент, Вицеwww.lcicon.lionsclubs.org.
президенти и
международни директори
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 чрез
MyLCI.
Членовете на Кабинета
вече са регистрирани и
могат да представляват
клубовете си.

За пръв път можете да присъствате на LDUN, без
да напускате дома си!

Денят на Lions в ООН ще се проведе на 10
април 2021 г. от 19:00 ч българско време и ще бъде
безплатно за всички Lions и Leo.
Заедно ще празнуваме 75 години партньорство с
Организацията на обединените нации и заедно с
Lions, Leo, дипломати на ООН и гости ще
обсъждаме как сме „Свързани чрез дейности“.
Регистрирайте се за участие тук.

Общи Събрания за избори на клубни ръководства 2021-22
Номинации за 2-ри Вице ДУ 2021-22, членове на Контролен Съвет,
Зонални и Регионални Председатели
Комисията по номинациите
на АЛК Д130 България 2020
-21 с председател ПДУ
Момчил Корназов и членове
Нели Адамова и Елена
Атанасова очаква от Лайънс
клубовете до 15 април да
изпратят своите номинации
за 2-ри Вице Дистрикт
Управител 2021-22, за
членове на Контролен Съвет
2021-2024 и желаещи за
Зонални и Регионални

Председатели 2021-22.
Финансово изрядни клубове
могат да издигат членовете
си за свободните позиции, а
Комисията по номинациите
ще преценява изпълнени ли
са изискванията на устава,
след което оповестява пред
онлайн конвенцията на
Дистрикта на 30 май
имената на всички
кандидати, които отговарят
на условията.

Номинационната комисия
ще очаква Вашите
писмени предложения до
15.04.2021 по имейл
до n.adamova@abv.bg,
и nedelina66@abv.bg.
След избора на новите
ръководства трябва да
бъдат вписани в MyLCI.

Очакваме Ви на 11 април пред паметника „Самарско
Знаме“ в Стара Загора в 13 часа с клубни знамена
за видео запис с дрон на българската Лайънс и Лео
делегация за LIONS ПАРАДА НА НАЦИИТЕ 2021 с
мото „Обединени в Доброта и Многообразие“.
Облекло: национални носии или Lions елеци, маски.
При лоша метео-прогноза—готовност за 10 април,
Благодарим на клубовете, които вече са платили задълженията си за членски внос за текущото полугодие към АЛК
Д130 България. Ето сметките за останалите:

IBAN: BG55UNCR96601056610117, BIC: UNCRBGSF
BAN: BG05BGUS91601002703000, BIC: BGUSBGSF

Асоциация на ЛК Дистрикт 130-България
Уникредит Булбанк
Българо-американска кредитна банка
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Април Месец на Околната среда; семейство и приятели; Leo
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Добри дела през Март

ЛК В.Търново—турнир по спортна
стрелба с награди за незрящи
Lions Зелена Мисия стартираха ЛК Свиленград Свилена, ЛК Пловдив—Евридика и ЛК
Пазарджик -Тракия

Лео клуб Панагюрище с
цвете за медиците на 8 март,
а Лайънс Панагюрище
дариха транспортна количка
за храна

Лео и Лайънс Ст.Загора Августа в
акция почистване на парка около
паметника „Самарско Знаме“

ЛК Бургас Виа-Понтика с инсталация за
глобалните еко цели в училище „М.Лакатник“,
финансирана с Lions Environmental Grant

Busy-Board за деца със СОП дариха Leo и Lions клуб Русе Сексагинта-приста със
средства от календари 2021 на детска градина „Зора“, а за 1 март зарадваха с
мартеници онкоболни деца. Виктор от Русе споделя радостта си от наградата на
LCI конкурса „Плакат на Мира“

Кутия за дрехи и обувки на
ЛК Видин за хора в нужда

ЛК София Кепитъл дариха
кислородни апарати в Благоевград

Ние Служим! Заедно силни за промяна.
Lions клубове с награди за удовлетворение на членовете
ЛК Свиленград-Свилена, ЛК Стара Загора-Августа,
ЛК Пазарджик-Тракия, ЛК Панагюрище, ЛК Видин
са сред клубовете в България, получили наскоро
отличие от LCI за 2019-2020 Lions година, през която
са увеличили броя на членовете си.
Поздравления!

„Сами можем да
направим
толкова малко;
заедно можем
да направим
толкова много.“

Хелън Келър

Lion Анелия, ДУ 2020-21 с членове на Кабинета се срещна с клубове в Пловдив и
Велико Търново, очакваме скоро следващи срещи с Лайънс и Лео приятели!

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

www.lions.bg
https://www.facebook.com/
LionsDistrict130

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.

