АСОЦИАЦИЯ НА ЛАЙЪНС КЛУБОВЕТЕ
ДИСТРИКТ 130 – БЪЛГАРИЯ
ASSOCIATION OF LIONS CLUBS DISTRICT 130-BULGARIA
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛК ДИСТРИКТ 130-БЪЛГАРИЯ
ЗА 2015-2016 ЛАЙЪНС ГОДИНА - РЕЗЮМЕ
За 2015-2016 Лайънс година, Д-130 ще организира дейността си, използвайки темата и
направленията на Лайънс Клуб Интернешънъл (LCI), стратегията за развитие на Дистрикт-130,
новите условия и статус на Дистрикта и предложенията на Лайънс клубовете.
1. Тема на международния президент за 2015-2016

По време на 98-та
Международна Лайънс конвенция,
международният Лайънс президент (2015-2016) д-р Джучиширо
Ямада, представи темата за новата Лайънс година: „Достойнство,
хармония,
хуманност”Възстановяване на
достойнството,
насърчаване на хармонията, служене на човечеството. В духа на
националните традиции на страната на новия международен
президент, като символ на единството и желанието за успех, бяха
посочени усилията и предизвикателствата на птиците. Мир, надежда, решителност,
работа в екип и обединението на хората за подкрепа са основните елементи от
президентската тема (2015-2016) "Достойнство. Хармония, Хуманност". Наред с
традиционни теми, като „Запазване на зрението” и „Превенция на диабета”, новите
лайънс - акценти през годината са инициатива „Достоен живот за децата”, съвместните
проекти за културен обмен, както и усилията за разширяване на услугите и укрепване на
клубовете.
Пълният списък на Лайънс приоритетите за 2015-2016 включват:
1,1 Дари Надежда и Достойнство чрез Услуги


Centennial Service Challenge – Услуги за 100 годишното
честване на LCI, Постигане на целта за 100 годишния
юбилей на LCI : „100 години – 100 милиона обслужени”
в области „Запазване на зрението”, „Младите хора”,
„Подкрепа за хладните и бедстващите”, „Околна
среда”; На местно (дистрикт) ниво този значим Лайънс
приоритет ще бъде съчетан с отбелязване на 15 годишнината от създаване на Дистрикт
130 България.



Lions Children First – Достоен живот за децата - Осигуряване на средства за практически
проекти, които да помогнат на децата в нужда



Reading Action Program – Програма „Акция четене” - техники за ограмотяване, базирано
в общността, въвеждане на нови технологии за хората с увредено зрение, четене с деца и
възрастни



Leo Spotlight on Children – надежда за децата в неравностойно положение чрез проекти
за развитие на здравеопазването и образованието и осигуряване на основните нужди на
деца и младежи
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1,2 Укрепване на клубовете, за да помагаме по-добре на нашата общност


Centennial Celebration Membership Awards – Специални
привлечени нови членове и за организиране на нови клубове.



Ask One / Just Ask . Всеки Лайънс да покани 1 човек да се присъедини към
своя клуб. (Ask 1 започва от къщи)



Blueprint for a Stronger Club –План за успех на клуба в три и стъпки – разширяване на
услугите, развитие на лидерите, подобряване на клубните срещи



Club Quality Initiative (CEP) – забавен, интерактивен процес, който се изпълнява от
членовете на клуба заедно, за да се види какъв е клуба днес и какъв ще бъде утре



Your Club, Your Way – Как да персонализираме срещите на клуба, за да отговорим на
нуждите на членовете си



Club President’s Award – Прилагане на 7 ключа към успеха и спечелване на признание.
/Клубните президенти- ключът към успеха/

награди

за

1,3 Създаване на Хармония чрез ефективно лидерство


Leadership Resource Center – Използване на инструментите за развитие на лидерство –
следващо ниво.



Lions Learning Center – Развиване на своите лидерски умения с участие в онлайн курсове
и уебинари.



Global Leadership Team – Как Lions работят заедно в подкрепа на настоящи и бъдещи
Лайънс лидери.
1,4 Изграждане на мостове за хуманност



LCIF – Международна Лайънс фондация - Как LCIF може да промени живота около нас и
как може да се подкрепи фондацията?



Club Twinning – Побратимявания на клубове и намиране на нови лайънс приятели



Missions – Мисии и международни/глобални проекти - Партньорство с други
клубове/дистрикти за организиране на международни хуманитарни мисии и проекти за
културен обмен



Youth Camp and Exchange Program – Младежки лагери и Програми за Международен
младежки обмен, инвестиране в следващото поколение лидери и посланници на мира.



Peace Poster Contest – Плакат на мира/Есе за мир/Еко фото постер- международни
конкурси, които дават на децата възможности да изразят своите виждания за мир
Повече

информация

на

адрес

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/presidents-theme.php
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2. Стратегически цели на Дистрикт-130 2012-2017

Стратегическата цел на Д-130 България е „да бъдем най-разпознаваемата и ефективна
благотворителна организация в България, в която хората приоритетно биха желали да
членуват”. Конкретните цели за това, които ще бъдат следвани и през 2015-2016 година,
са:




Позитивно разпознаваем Лайънс брандинг
Устойчивост и растеж на мрежата от ЛК, хармония между тях
Дистрикт 130 - катализатор на обществено и личностно развитие

Темата на Дистрикт Управителя за 2015-2016 е „силата на хармонията”.
3. Национални инициативи и кампании
a. Подкрепа на клубове за проекти в общността – подкрепа на клубни проекти,
подкрепа на проекти с участието на няколко ЛК (вкл. пред LCIF); участие в
клубни чествания, участия в местни чествания и празници по заявени от
клубните президенти индикативни дати;
b. Национална дарителска кампания „Сподели и помогни”, съвместно с верига
магазини МЕТРО - организиране на мин нови 2 акции
c. Кампании за хората със зрителни увреждания – Меморандум и Годишен план със
Съюза на хората със зрителни увреждания (изготвяне, подписване, изпълнение)
с Националния Център за рехабилитация на слепи (продължение от предходен
мандат)
d. Младежка и детска ангажираност - младежки обмени, лагери, младежки акции,
работа с Лео - Актуализиране на участието в програмата за Международен
младежки лайънс обмен; Популяризиране на кандидатстването и стимулиране
участието в международен обмен, изграждане на база за Лайънс лагер; Плакат
на мира с тема за 2015-2016 „Сподели мира” ; Есе за мир; Конкурс за Еко
фотография в 5 категории: Животни, Растения, Урбанистични или природни
пейзажи, Феномени на времето, "Достойнство. Хармония, Хуманност"; Умения за
юношество чрез Програма „Лайънс Куест”.
e. Програми на Дистрикт Комисии – Включени са дейностите на комисиите,
различни от 3с и 3d, а именно : Дистрикт Комисия (ДК) „Осведоменост и
дейности за предпазване от диабет”, ДК „Осведоменост и дейности за опазване
на слуха”, ДК „Околна среда”, ДК „Бедствия”, ДК „Културни и обществени
дейности”.
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f.

Европа Форум София 2016 – изпълнение на ангажименти на Д-130 съгласно
Процедурните правила за Европа Форум. подпомагане на Организационния
комитет във връзка с подготовка на форума; промоциране на форума, отчетност
на Организационния комитет за етапното изпълнение;

4. Връзки с обществеността и комуникации
a. Ден на Лайънс в ООН
b. Медийни представяния „Добрата Лайънс
набирателни, тържествени мероприятия и др;

новина”

–

благотворителни,

c. Акция „Аз съм от Лайънс клуб България” из цялата страна чрез – обществени
пространства (гари, площади, паркове, стадиони) , обществения превоз (метро,
автобуси),
d.

Промоционален клип за ЕФ София 2016

e. Промотиране и фондонабиране чрез партньорства и дарения от членове на Д130 или други граждани, от организация или от проведени мероприятия с
дарителска цел;
f.

Сайт на дистрикта

g. Популяризиране чрез социалните мрежи и блогове;
h. Лайънс е-справочник

5. Членство и взаимоотношения
a. Запазване хармонията между клубовете и взаимоотношения Дистрикт-ЛК
b. Стабилизиране на клубове – задържане на членове,”20+”, (ефективни клубни
сбирки)
c. Нови членове – вкл. фамилни, жени, Ask 1, младежи
d. Нови клубове и клонове;
e. Нови Лео клубове и работа със съществуващите;
f.

Организационна, структурна и финансова устойчивост на Д-130 –
функциониране на изградените органи и комисии към Д-130 : ОС, КДУ,
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Контролен съвет, Правна комисия, ДК, GLT и GMT Тим, Дистрикт фондации и
сдружения; спазване на разпоредбите и правилата на МАЛК, АЛК Д-130,
националното законодателство; съблюдаване принципите на техническа и
финансова отчетност и прозрачност;

6. Развитие на Лайънс лидерството
a. Поддържане, надграждане и използване на Дистрикт екипа от обучители и
ментори, участие на лайънс лидери в RLLI / ALLI / FDI
b. Организиране на Регионален Лайънс Лидерски Институт – по региони
c. Гайдинг Лайънс програма;
d. Ориентация на клубни ръководства, обучение на зонални ръководители;
e. Адаптиране на учебни и ресурсни материали за Лайънс лидери – (ръководства
на клубни президенти, секретари, ковчезници, зонални председатели и дистрикт
председатели; тематични материали; наръчници за популяризиране на дейности,
подготовка на проекти;
f.

on-line ресурси: линк към
международни лайънс ресурс за лидерство;
представяне на уебинари, създаване и публикуване в сайта на собствени
обучителни и презентационни клипове; сайт за електронни лайънс плащания,
текуща лайънс отчетност и др.;

g. Номинации за клубове и лайънс лидери;

7. Международно сътрудничество
a. Комуникация с европейски дистрикти, във връзка с ЕФ София-2016;
b. Участие на Д-130 в международни конвенции, европейски и други форуми, както
и в международни проекти и програми на МАЛК;
c. Побратимяване на Дистрикт ниво:
с Д 124 – Румъния (обновяване на
взаимоотношенията и реализиране на общи кампании).
d. Стимулиране побратимяванията на клубно ниво с клубове от Германия, Италия,
Гърция, Турция, Македония, ….. и др страни; Реализиране на съвмести проекти
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8. Лайънс календар 2015-2016
Виж Прил. „2015-2016Календар”

Уважаеми Лайънс приятели,
Вярвам, че и през настоящата 2015-2016 лайънс година, с делата си и със сърцата си,
можем да донесем повече радост и усмивки. Вярвам, че може да променим живота около
нас.
Вярвам в „силата на хармонията”.

Пламен Чингаров,
Дистрикт Управител 2015-2016
Лайънс Дистрикт 130-България
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