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На добър час, LEO Дистрикт България!

Скъпи Lions приятели,
Христос Воскресе!
Запазете вярата си в
Доброто, бъдете
позитивни и не
позволявайте
надеждата да Ви
напуска!
2 месеца ни делят от
края на тази особена,
трудна и запомняща
се Лайънс година. Все
още имаме време да
оставим значима и
светла Lions следа пример за служба в
полза на хора в
нужда, лидерство и
ръст на членството.
Бъдете Lions
шампиони и модел за
подражание, заедно
сме силни за
промени!
Бъдете здрави!
Светли Празници!
Lion Анелия Кънева,
дистрикт управител

„Ако искаш да
бъдеш лидер,
трябва да
израстваш.

През Април—месец на Лео, на Лазаровден Лео Дистрикт България оповести създаването
си в онлайн среща с делегати от Лео клубовете на Пловдив, Видин, Габрово, Ст.Загора,
Панагюрище, Русе, Плевен. Благодарим за участието на Leo Mafalda Infante от ILO Council,
която приветства българските Лео и пожела много нови приятелства и възможности.
Желаем много успехи и ползотворно преживяване на всички Лео в България и
благодарности за полезните Ви дела за обществото! Адмирации на всички Лайънс клубове
в България, които спонсорират Лео клубове и за подкрепата на нашите млади приятели и
бъдещи Лидери!
Успех на Лео Дистрикт България и ръководството му в лицето на Лео Мария Клявкова—
президент и Лео Таня Узунова—вице-президент!

New Voices Taste Stop - мост на

приятелство между D118K Турция и
D130 България
Заповядайте на приятелската церемония за
побратимяване между Новите гласове на Лайънс
в България и Дистрикт 118К на Турция на 9 май

от 21:00 часа в Zoom. Срещата е логично
продължение на участието ни в общия проект да
споделим кулинарни умения и приятелство
помежду ни, а приготвените баници, сладкиши и
козунаци дарихме на хора в нужда, близки и
познати в чест на 8 март, Денят на жената и 23
април, Деня на децата в Турция.
Ще говорим на български и турски, а за превода
ще разчитаме на Лайънс приятелката ни Елиз
Ферад, наскоро приета в ЛК Велико Търново
Царевец. Очакваме Ви на 9 май, 21:00

Добрите Лидери
са винаги Добри
Ученици“

Джон
Максуел

https://zoom.us/join
Meeting ID: 832 7437 7830
Passcode: 567016
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Предизвикателство LCICon 2021 Милион Нахранени
По традиция на
Международните Лайънс
Конвенции се събираме и
служим заедно.
Предстоящата виртуална
конвенция ни отправя
предизвикателство с цел
заедно да нахраним 1
милион души до старта й.
Гладът е проблем, който

няма граници и е още позасилен заради
пандемията. Като Lions и
Leo знаем за
въздействието, което
можем да окажем като
работим заедно.
Участието е в три лесни
стъпки:

* Планирайте и завършете
дейност, свързана с глада;
* Споделете снимки от
нея в социалните мрежи с
хаштаг #LionsFightHunger
и #LCICon;
* Отчетете дейността си в
MyLion до 25 юни.

Всеки регистриран участник в LCICon 2021 може да сподели клубните си дейности с видео
до 10 минути, което ще бъде показано по време на Конвенцията. Вижте условията и качете
видеото си тук

До15 май
клубни
ръководства

Предстоящи
Международни
Lions
Конвенции

в MyLCI

Предстои Националната Lions Конвенция на Д130 България 30 май
До 14 май ще бъде оповестена поканата с
дневен ред и съответните материали за
провеждане на Националната Лайънс Конвенция
2021 чрез Zoom.
Очакваме имена и имейл адреси на всички
клубни делегати и напомняме, че право на глас
и номинации имат само финансово изрядните
клубове.
Регистрирайте се предварително за участие тук.
До 20 май очакваме видео до 4 минути от
клубовете, желаещи да споделят своите
дейности - Добри Практики с делегатите и
гостите на Конвенцията.
Благодарим на клубовете, които вече са платили
задълженията си за членски внос за текущото полугодие към АЛК Д130 България. Ето сметките :

АЛК Дистрикт 130-

България, IBAN: BG55UNCR96601056610117, BIC: UNCRBGSF Уникредит Булбанк; IBAN: BG05BGUS91601002703000,
BIC: BGUSBGSF БАКБ
Всички Лайънс клубове в АЛК Дистрикт 130 България
получиха общо 1200 предпазни маски за защита на Лайънс,
Лео и българските учители от Covid-19 в националната
кампания „Пази Учителя“,
осигурени от бюджета на
Асоциацията.
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Май 2021 Месец за засилване на членството
Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 MyLCI

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ОС

31

Добри дела през Април

ЛК Русе Сексагинта-Приста, ЛК Русе и ЛК Русе-Север
заедно с Лео клуб Русе засадиха дръвчета в
множество училища и детски градини.

ЛК Велико Търново в Lions Зелена Мисия
озеленяваха Арбанаси
Лео клуб Панагюрище с Лео Градинка
отбелязаха Деня на Земята

ЛК Добрич също показаха как можем да се
грижим за по-зелена околна среда
Дамите от ЛК Русе С.-Приста дариха 4
литературни пейки на Русе

ЛК В. Търново Янтар веднага след
чартирането си с активно участие в Lions Зелена
Мисия
ЛК В. Търново Царевец с дарения за Великден
ЛК Велинград: Засаждаме

Надежда

Ние Служим! Заедно силни за промяна.

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

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.

