Програма Регионален Дамски Уъркшоп

“Lions New Voices: вдъхновени да постигаме повече“
06-07 септември 2019, Сол Несебър Ризорт, зала Сигма

6 септември 2019, петък
13:00 – 14:00 Пристигане, настаняване, регистрация
1-ва част 14:00 – 17:00
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Откриване и приветствие от ДУ Иван Байков
Обща информация – логистика, правила, дневен ред, битови въпроси. Модератор Дорина
Дечева
Обзор Жените в Lions Clubs International, Анелия Кънева
Как да сме полезни на хората в нужда от нашите общности? Дейности, подходящи за
жени и младежи. Споделен опит на Обществения защитник на Стара Загора и член на
ЗОНТА клуб Надежда Чакърова – Николова
Да „разчупим ледовете“
ПДУ Даниела Холцхаймер, Румъния, New Voices CA4 – Europe
Кафе-пауза
Придобиването на нови умения – като говоренето пред публика или лидерските
качества – важна причина ли е при избора на жените да служат в Lions? Милена
Хлебарова, експерт протокол и връзки с обществеността
Дискусия по предварително избрана тема 1.
Спортен празник „Морелиада“, участие по желание
Вечеря

7 септември 2019, събота
2-ра част 9:15 - 12:00
•
•

Преглед на програмата за деня, модератор Дорина Дечева
Гласът на LEO: какво привлича и задържа младежите в Lions? Как да увеличим броя им
в България? Мария Клявкова, Лео клуб Пловдив и др. Дискусия и запис на предложения план
за действие

•

•

Каква роля могат да имат активните Lions дами, за да привлекат повече жени в клуба
си? Как да привличаме млади и амбициозни хора в клуба си? Станислава Кодева, ЛК
Бургас Виа Понтика
Дискусия по избрана тема 2. Групи по 4-5 дами оформят предложения за действие и докладват.

•
•
•

Кафе-пауза
Дискусия по избрана тема 3. Записваме идеите
Упражнение „Светофар“, Дорина Дечева (Зелен, Жълт и Червен списък правят по групи.Списъците

Записваме идеите

се събират с акцент върху общи пунктове)
•

•

Дискусия в цялата група за обобщаване на резултатите. Изготвяне план за действия.
Финална сесия и закриване. ДУ Иван Байков.

(Програмата е предварителна, възможни са промени)

