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

АЛГОРИТЪМ за създаване на ЛЕО клуб
Стартирането и спонсорирането на ЛЕО клуб предоставя на Lions възможности за менторство и овластяване на
млади лидери, като същевременно засилва ангажимента към обществено полезна работа. Чрез ангажирането
си с ЛЕО клуб Лайънс могат да мотивират и вдъхновят членовете си и дори да увеличат общественото
одобрение за клуба си, като привличат потенциални нови членове – млади професионалисти, студенти,
родители и семейства.

Правилата и регулацията за ЛЕО клубове са формулирани тук
https://cdn2.webdamdb.com/md_Un53NM9g6Bh6.jpg.pdf?v=1
https://temp.lionsclubs.org/EN/pdfs/bpm_ch22.pdf (вкл. и примерен Устав)
Информация за ЛЕО https://www.lionsclubs.org/en/discover-our-clubs/about-leos
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/start-a-leo-club

Какво е нужно? Следвайте стъпките:
-

-

-

Лайънс клуб в редовен статус, който желае да спонсорира ЛЕО клуб. Няма ограничение за брой
ЛЕО клубове, регистрирани от един Лайънс клуб.
Да се избере вида на ЛЕО клуба – АЛФА е за деца от 12 до 18 години, ОМЕГА е за младежи от
18 до 30 години и дали се учредява към конкретно училище или обществен.
Да се избере име на ЛЕО клуба.
Поне 10 ЛЕО членове са нужни от съответната възрастова група, желателно около 20.
Идентифицирайте ги от училища, колежи, младежки групи, приятели и роднини.
Готовност на Лайънс клуба да заплаща годишната такса от 100 USD за ЛЕО клуба (членовете не
дължат друг членски внос), без значение броя на ЛЕО членовете. Начислява се от LCI заедно с
дължимите вноски за Лайънс членовете.
Лайънс клуба – спонсор да избере от членовете си ЛЕО координатор – отговорник за ЛЕО
клуба. Той получава достъп и администрира данните на ЛЕО клуба в MyLCI и MyLION, както и ги
напътства и насочва.
Желателно е да се проведе информационна среща - опознавателна сбирка на младежите за
запознаване с ЛЕО и ЛАЙЪНС, а и помежду им. Дистрикт управителят и ЛЕО координатора на
Дистрикта имат готовност да участват и поднесат нужната информация. Обяснява се
философията на програмата на ЛЕО клубовоете, изискванията за членство, връзката със
спонсориращия Лайънс клуб и дейностите на ЛЕО.
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Всеки от бъдещите членове попълва формуляр leo50a_en.pdf (ако клубът ще бъде АЛФА) или
leo50o_en.pdf (ако клубът ще бъде ОМЕГА) – изтеглете всички формуляри оттук. Попълнените
формуляри се събират и съхраняват от Лайъс клуба – при ЛЕО отговорника или
Президента/Секретаря, не се изпращат на LCI!
Провежда се следваща сбирка за създаване на клуба, на която се препоръчва членовете да си
изберат Президент, Вице-президент, Секретар, Ковчежник, Отговорници по дейности,
маркетинг, членство и др. Обсъждат се потенциални бъдещи дейности и се приема УСТАВ и
правила за работата на клуба – членски внос, място и време за срещи и други подробности.
С данните на членовете от формулярите се попълва leo51_en.pdf с нужните данни и подписи и
се изпраща по имейл до leo@lionsclubs.org . Процесът на регистрация на ЛЕО клуба може да
отнеме 4 до 6 седмици. Материалите ще пристигнат в този срок на пощенския адрес на ЛЕО
координатора, както е посочен във формуляра.
Планирайте церемония по чартиране. След потвърждение за създаване на клуба от LCI
спонсориращият Лайънс клуб трябва да организира среща, на която представя сертификата
/хартата на Лео клуба и да встъпят в длъжност Президент, Вице-Президент, Секретар и
Ковчежник на Лео клуба. Всички членове се заклеват и получават Сертификати (от Дистрикт
Кабинета) и значки (получават се от LCI заедно с хартата за учредяване на клуба). Желателно е
Лайънс клуба спонсор да осигури знаме на ЛЕО клуба, камбана, чук, елеци и други материали
по избор. Потърсете помощ от Дистрикт кабинета за примерен сценарий на церемонията и
поканете за участие.
Първоначалната такса 100 $ включва админ.разходи за LCI, Харта за учредяване, комплект
материали за ЛЕО ръководството, комплект материали за Лайънс клуба-спонсор, значки за
всички чартър-членове на ЛЕО клуба – получават се на адреса на ЛЕО координатора.
Ако наложи прекратяване на ЛЕО клуб, формуляр (Leo-86) трябва да се изпрати до Отдела за
Лео клубовете в LCI в срок до 31 октомври, за да се получи кредит за таксата за текущата
година.
ЛЕО са бъдещето на ЛАЙЪНС!

Анелия Кънева
Дистрикт управител АЛК Д130 България 2020-21

22.11.2020
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