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

ПРОГРАМА НА АЛК „ДИСТРИКТ 130 - БЪЛГАРИЯ” ЗА 2022/2023
Д130-България ще работи през 2022/2023 Лайънс година следвайки мотото на
Международния президент Брайън Шиън „Заедно можем“ – „Together we Can“,
добавяйки и слогана на ДУ 2022/2023 „Ние служим на Вълната на приятелството“, ще
следваме целите и приоритетите на Лайънс Интернешънъл (LCI) пречупени през
призмата на нуждите в нашите общности.

Глобални приоритети на LCI за 2022/2023:






Диабет;
Опазване на зрението;
Борба с глада;
Грижи за околната среда;
Онкологични заболявания при деца.

Глобален подход към членството - GMA програма
Програмата за увеличаване на членството е нов подход на LCI. След като преди три години
програмата стартира в Северна Америка и са отчетени добри резултати, през миналата година
се пренесе и в Европа (ние бяхме пилотен Дистрикт по тази програма през 2021/2022). От тази
година програмата влиза в действие за всички дистрикти по света.
Основните направления за увеличаване на членството в нея са:
 Задържане на настоящите членове чрез увеличаване на удовлетвореността им
 Увеличаване броя на членовете в съществуващите клубове;
Всеки Лайънс член – да доведе един приятел в Лайънс.
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Създаване на нови клубове;

В екипа да влезнат зонални и регионални, както и други активни членове. Първа среща за
сформиране на екип 2022/2023 ще се проведе на Конвенцията в Несебър, за да продължим
действията от пилотната програма и добавим нови, като отчетем работещите похвати от
миналата година и тези, които не бяха достатъчно успешни. За да работим и да развиваме
тази програма имаме одобрен грант от LCI.

Фондацията на Лайънс - LCIF:
Фондацията (LCIF) на нашата международна организация LCI, помага чрез грантове
реализирането на дейностите на Lions по света, като освен грантове по приоритетните
дейности предоставя и спешни грантове при бедствия. Кампания 100 на LCIF приключи с края
на тази Лайънс година, като събраните средства по нея са над 324 милиона USD. Набирането
на средства във фондацията продължава, защото даряването към LCIF е също начин да
служим! Акцент в момента е събирането на дарения, с които се финансират грантове за
бежанците от Украйна. Нашият Дистрикт също беше бенецифиент на такъв грант и клубовете
използваха възможността да направят акции. Това е предимството да сме Лайънс!
Подкрепяйки нашата Фондация LCIF https://www.lionsclubs.org/en/donate ще можем да
увеличим въздействието на Лайънс както по света, така и в нашите общности.

Цели на Дистрикт 130 – България за 2022/2023
1. Привличане на нови и задържане на настоящите членове за нетен ръст спрямо 01.07.2022
(583 члена в 30 клуба) и чартиране на поне 2 нови Лайънс клуба и/или филиали на клуб/
2. Чартиране на поне 1 нов Лео клуб
3. Поне 85% от клубовете да отчитат своите дейности в MyLion до юни 2023 (51% към
30 юни 2022)
4. Общият брой обслужени хора според отчетите в MyLion да нарасне до поне 30 000 души
до юни 2023 (29159 са според отчетите към 30 юни 2022)
5. Даряване на средства към LCIF – най-мощен стимул да го правим е възможността, която
имаме като Лайъънс да получаваме грантове от фондацията, с които да можем да
увеличим дейностите си и приноса си към нашите общности, тук в България. Даренията към
фондацията е и един от принципите залегнали в наградите Отличен клуб. А даряваме е
също начин да служим!

2

АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ДИСТРИКТ 130
ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 130 BULGARIA
за действие на Дистрикт 130 за 2022/2023
Дейности:
Национални инициативи и кампании
- За опазване на зрението - 14 октомври – Международен Ден на Белия Бастун
- За превенция на диабета и информираност по проблема - 14 ноември – Световен Ден
на Диабета.
- организиране на походи в близки местности около градовете, в които имаме Лайънс
клубове - национална акция по места, да се анонсира предварително в социалните мрежи
и местни сайтове, да се промотира, така че и граждани да могат да се включат, като така
да се популяризира Лайънс. Да се подкрепи акцията с информираност по въпросите за
диабета – флаери, тениски с лого на Лайънс. При възможност да е съвместно с други
организации – велообщества, туристически групи по места.
- общонационално изкачване на връх или поход до местност /Седемте рилски езера/ с
възможност за включване на гражданите с цел популяризиране на Лайънс движението координатори по организацията – 2 ВДУ др. Любомир Димитров и Даяна Стаматова,
Секретар на Дистрикта.
- Опазване на околната среда
- „Да изчистим България Заедно“ – 17 септември 2022
- отбелязване 22 април - „Ден на Земята“ с общонационална кампания за залесяване на
предварително уточнено, емблематично място в България, обеззалесено - пострадало от
изсичане или пожар, което да е и тийм билдинг за клубовете – Лайънс гора.
- Национална дарителска кампания „Сподели и помогни“ съвместно с верига магазини МЕТРО
или местни вериги в Лайънс градовете в България;
- Училищни и градски състезания „БУКВОПЛЕТ“ с провеждане на национален финален кръг
в гр. Пловдив;
- Участие в програмата „Бързи герои“
- Конкурс „Плакат на Мира“ /Есе за мир за незрящи; Конкурс „Млад Посланик на 21-ви век“
- Международен Лайънс младежки обмен – лагер, организиран през юли 2023г.
- Участие в Европа форум - организирана група с автобус
 Хърватска – Загреб
 27-29 октомври 2022
 Акценти - наш участник в конкурса Томас Кути и представяне на Лагер младежки
обмен 2023
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Клубни инициативи и проекти.
АЛК Д130 България ще подкрепя клубни проекти и дейности по приоритетните направления на LCI
в полза на общността, вкл. клубни проекти с няколко клуба или с партньорски организации, вкл.
пред LCIF, както и с участие в клубни събития и дейности.

Членство
- Под мотото „На вълната на приятелството“ – подкрепа на клубовете за поддържане на
приятелски дух и толерантност между членовете в клуб, между клубовете в Дистрикт 130 и
продължаване на доброто сътрудничество с Регион България.
- Повишаване удовлетвореността на членовете и подобряване на клубния живот и дейности,
чрез оценка на нуждите на членовете и общностите. Анкета – при онлайн Матинетата „На
вълната на приятелството“ – положителен ефект – да направим отново, за да получим връзка
директно от клубовете. Удовлетвореността на членовете е в пряка зависимост от активния
клубен живот с акции.
- Планиране и организиране на посещения и срещи на Дистрикт управителя и Вице ДУ с
всички клубове в Дистрикта – съгласувано по график.
- Привличане на нови членове, нови клубове и клонове – промотиране на възможностите
за членство на обученията на Зонални и Регионални Председатели и клубни Лидери клубни филиали /при 5 члена/, Алфа и Омега Лео Клубове, фамилни членове с половин
такса, Лео-Лайънс членове.
- Продължаване на инициативата за развитие на Лео движението - всеки Лайънс клуб със свой
Лео клуб
- Създаване на първи Лео-Лайънс клуб

Лидерство
- Организиране на Регионален Лайънс Лидерски Институт (RLLI), както и Обучение на Зонални
и Регионални председатели – одобрени грантове от LCI
- Онлайн семинари за запознаване с платформата MyLion на клубни ръководства, Зонални и
регионални лидери
- Помощ за преминаване на съответното за позицията обучение в секцията Lions Learning
Center в MyLion - MyLion, https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resourcecenter; https://www.lionsclubs.org/en/virtual-events-center
- Да стартираме създаване на Обучителен център на нашия сайт – да качим преведените
вече материали на едно място и дадем лесен достъп до тях на клубните членове, линкове,
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които да препращат към преведени клипове и презентации в нашия Youtube канал, така че
хората, които не ползват английски език да имат възможност да получат тази информация
на български език.
- Популяризиране и приканване за участие в Emerging Lions Leadership Institute, Advanced
Lions Leadership Institute, Faculty Development Institute - при одобрение Дистрикта ще поеме
таксата за до 2-ма наши участници.
- Организиране на Национална Лео конференция;
- Продължаване на активното участие в New Voices семинари и работни срещи за поощряване на
активността и лидерските качества на жени и млади хора и слабо застъпени групи в Lions.
Инициативата „Нови гласове“ насърчава равенството между половете и многообразието.
Ежегодно ДУ номинира Лайънс членове от дистрикта за техния динамичен и новаторски принос в
една от четирите области: обслужване, членство, лидерство и маркетинг.
Избраните номинирани за New Voices се поощряват през цялата година да покажат своите таланти
и приноси и да вдъхновят други членове като споделят своите истории на успеха. С представяне
и изпращане на истории на успеха, през 2022-2023 освен 500 $ за GAT Funding, ще могат да
се получат и 350 $ за Лео Дистрикта, така че Лео също могат и е добре да споделят
своите истории на успеха.

Маркетинг, Връзки с обществеността и международно сътрудничество
- Споделяне и популяризиране в социалните мрежи /FB, Instagram/ на дейностите ни, като
така привличаме и нови членове. Работа с регионални и национални медии
- Участие в международни и европейски форуми /Европа форум/, уебинари, международни
проекти и програми на LCI.
- Партньорски отношения с органите на държавната и местните власти, с други
сродни организации и привличане на дарители и спонсори използвайки
възможностите на нашия сайт.
- Представителство в екипа New Voices към GAT Европа чрез наш представител
като координатор за България и Северна Македония – Александра Атмаджова
- Представителство в екипа на GAT за зона 4С на конституционална зона СА4
Европа – ПДУ Анелия Кънева
- Побратимяване с Дистрикт 117B Северна Гърция - Кипър - създаване на екип по
организацията и изпълнението на активностите по побратимяването

5

АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ ДИСТРИКТ 130
ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 130 BULGARIA
- Използване на възможности за участие в проекти за финансиране и онлайн платформи за
набиране на дарения за дейности (www.dmsbg.com, https://www.facebook.com/fundraisers/),
както и платформата за даряване на сайта ни - https://lions.bg/
- Номинации за награди на АЛК Д130 България за клубове и Лайънс лидери:
1. „Най-деен Лайънс клуб“ на АЛК Д130 България /за дейности/;
2. Лайънс клуб с най-голям брой обслужени хора, отчетени в MyLCI и „MyLion /за
отчетност/;
3. Лайънс клуб с най-голям нетен прираст на брой членове;
4. „Лайънс Спонсор“ за клуб, спонсорирал нов клуб или филиал;
5. Лайънс член, спонсор на най-много нови членове;
6. „Президент на годината“ за клубен президент с най-голям брой обслужени хора,
отчетени в MyLCI

ЛАЙЪНС КАЛЕНДАР по месеци за 2022/2023
________________________________________________________________
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