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За финал на 2020-2021 Lions година
Скъпи Lions и Leo приятели,
На финала сме на 2020-2021 Lions година – различна от всички предишни и която ще помним дълго занапред. Въпреки
трудностите и несигурността, тази Лайънс година ни предизвика да даваме най-доброто, на което сме способни и бе
толкова наситена с множество примери за нашата безкористна съпричастност и благотворителност.
Останахме свързани и единни и показахме, че с усилията и приноса на всеки Lions член и клуб Заедно сме Силни за
Промени и Служихме Обединени в Доброта и Многообразие.
Заедно постигнахме 5,62% увеличение на членовете. Чартирахме нов Лайънс клуб Велико Търново Янтар, нов Лео
клуб Омега Легенда, приехме изцяло нов Устав в синхрон с изискванията на LCI, обучавахме клубните лидери,
популяризирахме историите на доброто, проведохме демократични и конкурентни избори, бяхме прозрачни и
поддържахме комуникацията и връзката помежду си и с Лайънс по света, сложихме началото на Лео Дистрикт
България, засилихме международните връзки и приятелства. Отчетохме 521 дейности в полза на 79 618 нуждаещи се и
вложихме 16040 часа доброволен труд. Дарените средства са 203 000 лв. Това е само сухата статистика от MyLION.
Спечелихме и отчетохме успешно 5 гранта от LCI на стойност 9000 $, дарихме на LCIF 2371 $.
Но всичко това и други останали скрити или неотчетени добрини нямаше да са възможни без големите благородни
сърца на Lions и Leo членовете и клубовете ни. Заедно показахме, че сме силни и се справихме успешно с всички
предизвикателства, целите ни за годината са преизпълнени и думите ми на Благодарност и признателност едва ли са
достатъчни.
Гордея се и БлагоДаря на всеки един от Вас, за това, че сте Лайънс и Лео! Благодаря за всички Ваши проекти и
дейности, за всяко усмихнато дете и възрастен, за помощта Ви за хора с диабет и незрящи, за всяка сготвена гозба и
всеки нахранен, за всяка капка дарена кръв, за всяка маска и жизнено важна апаратура, за всяко посадено дърво и
спасена пчела, за всяка нова пейка и почистен парк, за всяка детска рисунка благодарение на Вашето усърдие.
Благодаря, че работихте с душа и сърце, защото хората около нас имат нужда от добрия ни пример и подкрепа.
Скъпи приятели,
От сърце благодаря на моя прекрасен клуб Стара Загора Августа, на разширения състав на Кабинета, на моите деца и
близки, на всеки един от Вас – Лайънс и Лео у нас и по света за приятелствата, подкрепата и мотивацията, които щедро
ми дарихте през тази трудна година, за споделените различни гледни точки и мнения, за да успяваме заедно в мисията
ни да правим света по-добър и заедно с това да се учим и подобряваме и себе си.
Благодарна съм за привилегията да Ви служа през тази Лайънс година!
Желая успех на бъдещия Дистрикт Управител
Владислав Симчев и новия Кабинет 2021-2022!
Вярвам, че предавам в добри ръце Дистрикт
130 България и ще продължа да правя каквото
е по силите ми за още по-добра репутация и
въздействие на Лайънс в България и по света.
Благодаря Ви!
Ваш дистрикт управител 2020-21
Анелия Кънева

„Някои хора предизвикват радост
където и да отидат, а други – винаги,
когато си тръгват” Оскар Уайлд
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Leo лидерска среща
Лео лидерска среща на 9 май събра младежи - членове на двата Лео клуба на Пловдив алфа Лео клуб Пловдив и омега Лео клуб Легенда, чартиран в края на ноември 2020 г., по
инициатива от Лайънс клуб Пловдив Филипополис - кръстник и спонсор на двата Лео
клуба.
По време на събитието в Младежкия Център на Пловдив ДУ на АЛК Д130 България за
2020-21 и гост-лектор Анелия Кънева представи историята, структурата и дейностите на
Lions Clubs International и запозна младежите с програмата за Лео клубовете, даваща
възможност за изява и развитие на млади бъдещи лидери и обединяването им в клубове
за обществено-полезни дейности.
ПДУ Васил Клявков, член на ЛК Пловдив Филипополис въведе младежите в тънкостите на
работа в екип, след което в практически упражнения се отличиха по-добре сработените
екипи. Практическа подготовка получиха Лео
лидерите и за това, как най-добре да мотивират
членовете в клубовете си да участват активно и
допринасят за клубния живот и администриране.
Лео споделиха практически опит за работа в
платформата MyLION, обсъдиха общи предстоящи и
минали дейности и проведоха дискусии по интересни
теми - как заедно Лео и Лайънс могат да помагат на
своите общности, как да се търси и осигурява
финансиране на общи проекти и др.

New Voices Taste Stop - мост на приятелство между D118K Турция и
D130 България
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21-ва национална Lions
конвенция 2021
На 30 май се проведе онлайн 21-вата
Национална Лайънс конвенция в
присъствието на над 90 Лайънс и Лео
приятели. Поздравиха ни 7 изявени
Лайънс лидери от цял свят, включително
Непосредствен Паст Международен
Президент Гудрун Ингвадоттир и Първи
Вице МП Дъглас Алекзандър, действащия
Международен Директор Даниел Изенрих
и няколко Паст Международни Директори.
Благодарности на целия Кабинет на
Дистрикта, Комисията по Номинации
предложиха възможността да избираме измежду най-достойните!
начело с ПДУ М. Корназов за
Без екипната работа и подкрепа от всеки един от екипа, нямаше да се
предварителната работа, Комисията по
Избора и Правната Комисия начело с ПДУ радваме на общия ни успех, който бе забелязан от цялата Лайънс
общност в Европа и по света!
Н. Младенов за успешно проведеното
анонимно гласуване за ВВДУ 2021-22 в
Нашата Асоциация на Лайънс Клубовете Д130 България и нашите
два тура, Председателя на Работната
членове заслужават високите стандарти, които успяхме заедно да
Сесия ПДУ В. Георгиев, Протоколчика и
достигнем в периода на пандемия и ще е чудесно да ги запазим и
отг. по отчитане на кворума Н. Младенова, занапред в следващата Лайънс година 2021-22 начело с ДУ Влади
ВВДУ 2020-21 Дорина Дечева за
Симчев, Първи ВДУ Дорина Дечева, Втори ВДУ Цвети Шопова и всички
представянето на добри клубни практики,
Lions и Leo които ще продължаваме да ги подкрепяме!
Лео Дара Георгиева за чудесното ревю на
Тук е достъпен целия запис от събитието: https://www.youtube.com/
дейностите на всички Лео клубове,
ЛК Русе Сексагинта-Приста,
ЛК Русе и ЛК Русе-Север
watch?v=hqW7Mvjd1a8
Ковчежника Валентина Станчевазаедно
за с Лео клуб
Русе засадиха дръвчета в
изрядните отчети и разбира се – множество училища
и детски градини.
Приветствията
и видео – клипове, които влязоха в програмата на
поздравления за тримата ни кандидати за Конвенцията: https://www.youtube.com/playlist?
ВВДУ 2021-22 Валя Томова, Цвети
list=PLQRzDoejSpISFTcWw6Wwoj31XtMPYdlpC
Шопова и Румен Петков, които ни

Ние Служим! Заедно силни за промяна.

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

