ГЛАВА XXIII
МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ
C. РЕШЕНИЕ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ОФИЦИАЛНО
КОНСТИТУИРАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА И И ПРАВИЛА ЗА
ПРИЛАГАНЕ
1. Младежката програма е официално утвърдено направление в
дейността на Международната асоциация на Лайънс Кубовете (МАЛК).
Тя следва да бъде прилагана и развивана в стриктно съответствие с
политиката, установена и периодически актуализирана от Борда на
директорите на МАЛК.
2. Цел: Целта на тази официална ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА е:
а си нзвание след Лео” “Castores”, при следните условия:
(1) тази възможност е достъпна само за Лео клубовете в
Бразилия;
(2) всички Лео клубове, възползващи се от тази възможност,
следват стандартите на рамковите нормативни документи за Лео
клубовете на МАЛК и Програма Лео; и
(3) всички такива клубове са пълноправни и действащи клубове в
рамките на Програма Лео.
4. Юрисдикция: Бордът на директорите на МАЛК притежава
всички права за контрол и надзор върху всички аспекти от
Международната програма Лео клуб, включително, но не ограничаващи
се до създаването и прилагането на уставни, организационни,
продцедурни и всякакви други изисквания за функционирането на
споменатата програма и методите за прилагането й.
5. Устав (Конституция):
a. Бордът на директорите на МАЛК изготвя рамков стандарт за
устав на Лео клуба, който всички Лео клубове следва приемат и
прилагат.
б. Всички дейности, проекти и програми на Лео клубовете следва
да бъдат хармонизирани със Стандартния устав за Лео клуб и всички
изменения в него, както и със съответните политики на МАЛК.
Единствено Бордът на директорите на МАЛК има правото да изменя
Стандартния устав за Лео клуб.
в. Всеки Лео клуб приема свой устав, който е в съответствие със
Стандартния устав (конституция) за Лео клуб и със съответните
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политики на МАЛК. Тези клубни устави, както и произлизащите от тях
промени, следва да бъдат одобрени от Лайънс клубовете-настойници.
6. Настойничество:
а. Нито една младежка или друга организация, не може да бъде
призната от МАЛК за Лео Клуб, освен ако не съществува под
настойничеството на Лайънс клуб. Лайънс клубовете нямат право да
бъдат настойници на Лео клубове, ако не следват програмните политики
на МАЛК, периодично актуализирани от Борда на директорите на МАЛК.
б. Лео клубът е “спонсорирана от Лайънс клуба присъединена
организационна структура.”
в. Лайънс клубът-настойник е отговорен за организирането,
наблюдението и напътстването на Лео клуба, а последният от своя
страна следва да бъде признат и вписан в регистрите на МАЛК, докато
действа в съответствие с политиките на МАЛК.
г. Когато Лео клубът е базиран в учебно заведение,
настойничеството и контрола на дейността се извършва от Лайънс
клуба-настойник в тясно сътрудничество с училищните власти; клубът
следва да функционира при стриктно спазване правилата и политиките,
установени от училищните власти за всички ученически организации.
д. Всеки Лео клуб е спонсориран от Лайънс клуб, чиито
териториален обхват, включва частично или изцяло територията на
училището и/или училищата, от които са набрани членовете.
Организиране на Лео клуб извън териториалните граници на
спонсориращия Лайънс клуб изисква писмено разрешенеие от Борда на
директорите на МАЛК.
е. Два или повече Лайънс клуба могат да спонсорират заедно Лео
клуб с одобрението на Дистрикт управителя и/или Борда на директорите
на МАЛК, катотова следва да бъде направено по начин, който не
накърнява интересите на Дистрикта. Членството е отворено за целия
териториален обхват на спонсориращите Лайънс клубове. За да се
избегнат изкуствени разделения, не се допуска членство на ученици
извън този обхват. Спонсориращите Лайънс клубове имат равно
представителство в настойническата комисия. Само един от Лайънс
клубовете, обаче, получава правото да подържа контакт с МАЛК, да се
грижи за редовното плащане на задълженията и т.н.
ж. Лео клубовете набират своите членовете сред учениците или
други младежи в общността, включително стажуващи или работещи.
Лео клубовете могат да бъдат базирани в училища, църкви или други
местни НПО в градските или селските райони.
з. Препоръчително е Лайънс клубът-настойник да назначи Лео
съветник като член на управителния съвет на Лео клуба.
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7. Оперативни процедури
а. Лайънс клубът-настойник заявява в МАЛК искане за издаване
на Сертификат за организиране на младежка група Лео клуб като
изпраща в МАЛК следните документи: формуляр с имената и адресите
на член-основателите и избраните длъжностни лица на Лео клуба и
потвърждение за приемане от членовете на Лео клуба на стандартната
Лео конституция (устав). В допълнение Лайънс клубът-настойник следва
да заплати в МАЛК равностойността на US$5.00 за всеки членосновател на представения Лео клуб, както и за всеки новоприет
редовен членове. Тази вноска служи за покриване на разходите на
международната администрация, необходими за конституирането на Лео
клуб, включително за сертификат, клубни значки и членски карти.
б. Сертификатът за организиране на Лео клуб, подписан от
Международния президент, се изпраща до президента на Лайънс клубанастойник, който го връчва на президента на Лео клуба на подходяща
церемония.
в. От този момент нататък всяка година Лайънс клубът-настойник
следва да превежда годишната Лео такса в МАЛК в срок до първия ден
на м. юли. Освен това, отново до първия ден на м. юли всяка година,
Секретарят на Лео клуба с помощта на Лео съветника, изготвя и
изпраща в МАЛК (с копие до Лайънс клуба-настойник и до Дистрикт Лео
председателя), актуален доклад на членовете и списък на длъжностните
лица в Лео клуба. Формулярът за годишния доклад на членовете се
изпраща от МАЛК до президента на Лайънс клуба-настойник , който от
своя страна го препраща до Лео съветника и до секретаря на Лео клуба.
Президентът на Лайънс клуба-настойник носи отговорност за
попълването на формуляра и навременното му изпращане в
международния офис.
г. Чрез Лайънс клуба-настойник Лео клубът може поръча за своите
членове Лео значки и брандирани Лео аксесоари от каталога за
доставки на МАЛК. Подобни поръчки се доставят до и за сметка на
Лайънс клуба-настойник. Членовете на Лео клуба въстановяват
съответните средства на Лайънс клуба-настойник чрез обикновена
продцедура за възстановяване на разходи по административни пера.
д. МАЛК изготвя членски карти за членовете на Лео клуба и ги
изпраща до Лайънс клуба-настойник .
е. Дистрикт/ мултидистрикт Лео председателите попълват
формуляра за годишен отчет за съответния Лео дистрикт/ мултидистрикт
и го изпращат до международния офис не по-късно от 1 юли на всяка
фискална година. В този отчетен формуляр, където е уместно, се
посочват Лео клубовете от Лео дистрикта/ мултидистрикта, както и
имената на избраните Лео дистрикт/ мултидистрикт длъжностни лица.
Отчетният формуляра се изпраща от МАЛК по пощата до Дистрикт
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управителя/ Председателя на Света на Мултидистрикти. Дистрикт
управителят и Председателят на Съвета се грижат отчетният формуляр
да бъде попълнен и изпратен навреме.
ж. Комплектите за нов Лео член включват следното: клубна
значка, сертификат за членство, ръководство за Лео клуб, както и
мотивационни материали. Те могат да бъдат поръчани на цена US $5.00
или еквивалент в съответната местна валута.
з. Имената и адресите на Лео съветниците към всеки Лео клуб се
регистрират в МАЛК всяка година.
и. Международното побратимяване на клубовете следва да се
разглежда като елемент от дейностите в Програма Лео клуб.
й. В дистрикти /мултидистрикти, където се прилага Програма Лео
клуб се конституира Лео дистрикт/ муллтидистрикт председател.
к. Сертификатът за организиране на Лео клуб следва да носи
подписите на Международния президент, Секретаря на МАЛК и
Президента на Лайънс клуба-настойник.
л. По време на сертифицирането, или при промяна, респ.
потвърждаване на статус, всеки Лео клуб заявява в Отдела по Младежки
програми на МАЛК вписване като Алфа или като Омега Лео клуб.
8. Финанси
а. Всеки Лайънс клуб-настойник заплаща фиксирана годишна
такса за Лео клуб от US$90.00. Плащането на това задължение към
МАЛК може да бъде извършено в щатски долари (US dollars) или
еквивалента им в съответната национална валута.
б. Заплащането на таксата за Лео клуб може да бъде направено
през сметка на Лайънс клуба-настойник, но не изисва последната да е
създадена специално за този вид плащане.
в. Остатък по авансово платена такса по сметка на закрит Лео
клуб се възстановява само в случай , че подписаният Формуляр за
закриване на Лео клуб е изпратен от Лайънс клуба-настойник до Отдела
по Младежки програми на МАЛК и е получен там до датата 15
декември. Остатък по авансово платена такса може да бъде
възстановен само за съответната финансова година.
г. Никаква част от разходите на Лео длъжностни лица или
разходите за Лео клубни срещи, или групови срещи на Лео клубове не
следва да бъде финансирна от МАЛК. Същевременмно, за провеждане
на международен Лео форум, утвърден от Борда на директорите, МАЛК
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може да осигури необходимия бюджет за непредвидени разходи, като
промоционални материали, нагледни помагала, официални обеди и т.н.
д. Разходите за организирането на срещите на Лео клуба или
групови срещи на Лео клубове следва да бъдат възможно найикономични, без това да възпрепятства ефективността на срещите и
смисъла на програмите.
е. Набирането на средства, необходими за изпълнение на
клубната програма, е отговорност на членовете на Лео клуба.
ж. Лайънс клубовете-настойнци на Лео клубове не следва да
оказват на тези Лео клубове повече от случайна или инцидентна целева
финансова подкрепа.
з. Лео клубовете не следва да отправят искания за финансова
подкрепа към Лайънс клубове или други Лео клубове.
и. Лео клубовете не следва да се обръщат към физически или
юридически лица в тяхната общност с искания за каквото и да било
подкрепа, ако те самите не предлагат нещо в замяна.
й. Всякакви вноски и други клубни задължения на членовете в
който и да е Лео клуб следва да бъдат минимални, колкото да покриват
административните разходи на клуба; най-общо казано, набирането на
средства за общественополезни дейности и проекти следва да се
осъществява от Лео клубовете отделно от набирането на членски внос
или други клубни задължения.
к. В случаите, когато членове на Лео клубове биват канени да
участват в програмата на Лайънс клубове или Дистрикт конвенции и/или
конференции, организаторите на тези събития /конвенции, следва
писмено да декларират, че са осигурили необходимия целеви бюджет за
разходи за участие като предпазна мярка по отношение на каквито и да е
юридически или морални задължения на Лайънс клуба или Дистрикт
конвенцията.
л. Считано от 1 юли 1982 г., актуализираната част от годишната
такса за Лео клуб се начислява за оставащите тримесечни периоди от
финансовата година, в която е основан нов Лео клуб. Никаква част от
годишната такса за Лео клуб, не трябва да се начислява за първото
тримесечие на годината на основаване на Лео клуба.
м. Международната такса за вписване на Лео клуб в размер от
US$100.00 се дължи от Лайънс клуба-настойник за всеки новооснован
Лео клуб. Тя може да бъде платена или от сметката за административни
разходи или от коя да е друга сметка на Лайънс клуба-настойник.
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н. Считано от 1 юли 1992 г., разходите за доставка на Лео
комлекти за нови членове на Лео клуба се начисляват по сметка на
Лайънс клуба-настойник.
9. Санкции
а. Член на Лео клуба губи всички права и привилегии,
произлизащи от това членство, включително правото да носи емблемата
на Лео клуб, когато:


Той/тя прекрати членството си в клуба или



Той/тя престане да изпълнява задачите си или



Той/тя е достигнал/а възраст една година над максимално
предвидената или



Той/тя е престанал да е редовен член.
ПРОДЦЕДУРА ПО ЗАКРИВАНЕ НА ЛЕО КЛУБ

За да извърши официално прекратяване на клубния статус на Лео
клуб, Лайънс клубът-настойник следва долуоописаните процедури:
(1) В случаите, когато Лайънс клубът-настойник обмисля да
закрие Лео клуба, въпеосът се внася за обсъждане като точка от
дневния ред на редовна среща на Лайънс клуба. Ако обикновенно
мнозинство от редовните членове гласува за прекратяване на
спонсорството към Лео клуба, Лайънс клубът-настойник изпраща
Формуляр за закриване на Лео клуб до Отдела по Младежки програми в
МАЛК. След получаването му, МАЛК започва процес на прекратяване на
клубния статус на Лео клуба.
(2) Най-малко 30 дни преди насроченото гласуване за
прекратяване на Лео клуба, Лайънс клубът-настойник информира
Дистрикт управителя за намерението си да закрие Лео клуба с писмо,
подписано от съответното длъжностно лице.
б. Лео клубът престава да съществува при настъпване на някое от
следните обстоятелства:
По решение на мнозинството от членовете му; или
В случай, че Лайънс клубът-настойник оттегли подкрепата си; или
При анулиране на клубния статут от МАЛК с или без съгласието на
Лайънс клубът-настойник, в случаите, когато Лео клубът не функционира
в съответствие с Конституцията или поради друга причина.
(1) ПРОДЦЕДУРНИ НАСОКИ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА
АКТИВНИЯ СТАТУС НА ЛЕО КЛУБА
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Когато Лайънс клубът-настойник реши едностранно да закрие Лео
клуба, следва да изпрати на Лео клуба деведесетдневно (90-дневно)
предизвестие, в което са посочени причините за закриването. Копие от
това предизвестие се изпраща на следните длъжностни лица:
(а) Лео съветника от Лайънс клубът-настойник;
(б) Дистрикт координатора за Лео;
(в) Мултидистрикт председателите за Лео (ако има такива);
(г) Президента на Лео дистрикт (ако има такъв), респ. Дистрикт
председателя за Лео;
(д) Президента на Лео мултидистрикт (ако има такъв);
(е) Дистрикт управителя.
Управителният съвет на Лайънс клубът-настойник следва да даде
възможност на гореспоменатите длъжностни лица да се запознаят със
ситуацията и да се консултира с тях. Дистрикт кабинетът следва да даде
възможност на Лео съветника или на Президента на Лео дистрикт (при
наличие на Лео дистрикт) да бъдат изслушани или да представят
писмени становища на заседанието на Кабинета, на което се разглежда
този въпрос.
Ако след намесата на гореспоменатите Дистрикт длъжностни лица
проблемите не са намерили решение в рамките на деведесетдневен
период, въпросът се поставя на гласуване на редовна клубна среща на
Лайънс клуба-настойник. Ако две трети от редовните членове гласуват
за прекратяване на спонсорството за Лео клуба, Лайънс клубътнастойник изпраща Формуляр за прекратяване на на Лео клуб (Leo-86)
до МАЛК с копие до гореспоменатите Дистрикт длъжностни лица. След
получаването на формуляра МАЛК започва процеса по закриване на Лео
клуба.
в. Политиката на Международния борд на директорите не допуска
които и да е физически или юридически лица, с изключение на Лайънс
клубс Интернешънъл (Международната асоциация на Лайънс клубовете)
да организират Лео клубове при каквито и да е обстоятелста.
г. Лео клубът, чието спонсорство е оттеглено от Лайънс клубътнастойник, получава отсрочка от 180 дни, в които да потърси друг
Лайънс клуб-настойник и по този начин да избегне закриване.
10. Награди.
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а. Наградите за редовно участие в клубни срещи (Attendance
Awards) се присъждат на Лео членoве и се връчват от Лайънс клубанастойник, който ги закупува със заявка от Лайънс каталога на МАЛК.
б. Отличителният знак за редовно участие в клубни срещи
(Attendance Tab), който се продава от Одел Клубни поръчки и доставки
на МАЛК в комплект със стандартната членска Лео значка, също може
да бъде закупен от Лайънс клуба-настойник, за да бъде връчван на Лео
членове като отличие.
в. Наградните сертификати за разширяване на Лео движението
(Leo Extention Awards Certificates), подписани от Международния
президент, се издават от МАЛК и изпращат съответно до Президента и
до за Лео съветника на Лайънс клуба-настойник след регистриране на
нов Лео клуб.
г. Почетна награда Лео (Leo Award of Honor) се връчва на Лео
членове за бележита доброволческа служба и се закупува като артикул
от Лайънс каталога.
д. Награда за отлични поистижения на Лео клуб (Leo Club
Excellence Award).
Насоките за връчването на тази награда са описани по-долу
(Забележка: освен ако изрично не е отбелязано друго, Дистрикт
управителят, упоменаван в тези критерии, е ДУ с мандат през
финансовата година, за която се връчва наградата.):
(1) Допустимост: Всеки Дистрикт има право да номинира за тази
награда един Лео клуб годишно. Номинацията трябва да бъде направена
от Дистрикт управителя и одобрена от Дистрикт председателя за Лео.
(2) Формуляр за заявка: Формулярът за тази награда се попълва
от Дистрикт управителя и се верифицира от Дистрикт председателя за
Лео. Той се изпраща в МАЛК с подробен доклад за номинирания Лео
клуб.
(3) Критерии: Постиженията на номинираните за тази награда Лео
клубове се оценяват в следните категории:
(а) Служба за другите: Лео клубът следва да е доказал упоритост
и креативност в търсенето на възможности да служи на общността.
(б) Техники за набиране на средства: Специален акцент се
поставя върху новите идеи в тази област, както и върху усвояване и
прилагане на идеи на други клубове за набиране на средства.
(в) Лидерство: Оценява се лидерската ефективност на клубните
длъжностни лица при планиране, организиране и реализация на клубни
проекти, както и за поощряване на активността на членовете.
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(г) Връзки с обществеността: Тази категория изисква Лео
клубовете да утвърждават публичния си образ като популяризират
дейностите си чрез новинарските медии или чрез други способи.
(д) Клубна администрация: Този аспект разглежда
комуникацията с МАЛК, включително навременното изпращане на
Годишния доклад за членовете и длъжностните лица на Лео клуба (Leo72).
(4) Крайни срокове: Подробен писмена доклад за номинирания
Лео клуб заедно със съответния формуляр следва да бъдат получени в
МАЛК (300 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842 USA) не по-късно от
датата 15 август, непосредствено след приключването на финансовата
година, отбелязана във формуляра.
(5) Приложение на докладите: Информацията, предоставена в
докладите за номинираните Лео клубове, може да бъде публикувана в
списание „ Лайън”, и
(6) Вид на наградата: Отличителна бродерия за клубно знаме и
нашивка с годината, за която се връчва наградата, се изпраща до
настоящия Президент на Лайънс клуба-настойник.
е. Награда 100% Президент на Лео клуб (100% Leo Club
President’s Award)
(1) Наградата 100% Президент на Лео клуб се връчва от МАЛК на
всички президенти на Лео клуб, отговарящи на изискванията, които са:
(а) Лео клубът спазва Стандартния устав и политиките на
Международния борд на директорите, и не допуска неправомерно
използване на името, знака и други символи на МАЛК.
(б) Лео клубът има нетно увеличение на активните членове за
финансовата година. (Нетното увеличение не се влияе от
трансфериране, смърт на членове или от присъединени членове.)
или
Президентът на Лео клуба е спонсорирал един или повече
членове на Лео клуба преди края на финансовата година.
(в) Лео клубът е осъществил поне една голяма благотворителна
инициатива. Това може да е съвместен социален проект с Лайънс клубанастойник.
(г) Лео клубът е предприел поне една голяма акция за набиране
на средства с активно участие на повечето от членовете. Това може да е
по повод на съвместен социален проект с Лайънс клуба-настойник.
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(д) Новите длъжностни лица са докладвани своевременно
посредством Годишен доклад за членовете и длъжностните лица на Лео
клуба (Leo-72), изпратен в МАЛК до 1 юли.
(е) Президентът на Лео клуба е удостоверил, че всички
новоприети членове са надлежно въведени и са включени в конкретни
акции или в комисии.
(ж) Президентът на Лео клуба е препоръчан от Лео съветника на
Президента на Лайънс клуба-настойник, който от своя страна
удостоверява, че Лео президентът отговаря на всички изисквания.
(2) Допустима е номинация на президент-основатели на Лео
клубове, вписани през първите 6 месеца на фоинансовата година.
ж. Отличие по повод годишнина на Лео клуба (Leo Club
Anniversary Award)
С това отличие МАЛК удостоява Лео клубовете, които отбелязват
пета и десета годишнина, както и годишнини, кратни на 5, от вписването
им като Лео клубове в МАЛК. За да бъдат одобрени за наградата, Лео
клубовете следва да са съществували без прекъсване от
сертифицирането им. Лео клубовете, които са били закрити, а
впоследствие възстановени, могат да бъдат съответно номинирани от
датата на последното им сертифициране.
з. Награда за безупречна служба за съветник по Лео (Leo Club
Advisors’ Outstanding Service Award)
С Награда за безупречна служба МАЛК удостоява Лео съветници,
които отговарят на следните условия:
(1) Подопечният им Лео клуб следва Стандартния устав и
политиките на Международния борд на директорите, и не допуска
непозволено използване на името, знака и други символи на МАЛК.
(2) Съветникът следва да :
(а) подготвя и осъществява програма за развитие на Лео лидери и
да наставлява длъжностните лица в Лео клуб за изпълнение на техните
лидерски задачи;
(б) мотивира членовете на Лео клуба да служат на общността и
насърчава друграството между тях;
(в) посещава редовно срещите на Лео клуба, насърчава и
поддържа доброжелателство и разбирателство между Лео членовете и
Лайънс клуба-настойник, и редовно информира Лайънс членовете за
напредъка и състоянието на Лео клуба;
(г) съдейства активно на Лео клуба в провеждането на значими
благотворителни проекти или при набиране на средства;
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(д) умее да изслушва младите хора и проявява разбиране към
техните нужди и интереси, като наставлява с конструктивна критика и
окуражаване;
(е) насърчава участието на Лео клуба в дейностите на Дистрикта и
сътрудничеството с други Лео клубове.
(3) Наградният сертификат се връчва на основание на горните
критериите от Дистрикт управителя или Председателя на Съвета на ДУ
(за мултиддистрикти).
и. Награда за постижения на Дистрикт председател за Лео (Leo
Club Chairperson Achievement Award)
(1) Допустимост: За да бъде номиниран за тази награда,
съответният Лайънс член следва да е служил като Дистрикт/
Мултидистрикт председател за Лео през изминалата финансова година.
(2) Критерии за награждаване: Номинираните за наградата
следва да отговарят на критериите във всяка от следните категории:
(а) Разширяване: Изисква се нетно уеличение от най-малко един
(1) Лео клуб в Дистрикта в края на финансовата година (за нонимации от
мултидистрикти изискването е нетно увеличение от поне два (2) Лео
клуба). За да бъде регистрирано нетно увеличение, Лео клубовете
следва да бъдат официално серифицирани от МАЛК не по-късно от 30
юни на фискалната година, за която е на номинацията.
(б) Развитие на лидерски умения: Кандидатът следва да е
провел успешно Лео семинар за развитие на лидерските умения за Лео
съветниците и длъжностните лица в Лео клубовете. (Мултидистрикт
председателите, номинирани за наградата, следва да са провели
семинари за развитие на лидерските умения за Дистрикт
председателите за Лео в съответните субдистрикти.)
(в) Лео дейности на Дистрикта: Кандидатът следва да е служил
или като свръзка между Лео дистрикт (мултидистрикт) и Дистрикт
кабинета (Съвета на ДУ) или там, където не е установен Лео дистрикт,
да е организирал срещи, акции или конкурси сред Лео клубовете в
рамките на Дистрикта (Мултидистрикта).
(г) Аминистрация: Кандидатът следва да изпраща в МАЛК
попълнени формуляри Leo 91 според регламента на МАЛК.
(д) Популяризиране: Кандидатът следва да е изпълнил едно от
изброените:
 Посетил е най-малко пет (5) различни Лайънс клуба, за да
популяризира програмата Лео Клуб;
 Провел е Лео семинар или Лео форум на в рамките на Дистрикт
(или Мултидистрикт) конвенция;
Lions Clubs International
МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ
Рамкови правила за приложение
Превод и актуализация АЛК Дистрикт 130 12/12

11



Провел е “Седмица на Лео” в Дистрикта (или Мултидистрикта) с
цел повишаване на публичната осведоменост за Програма Лео.

Наградният сертификат се връчва от Дистрикт управителя/
Председателя на Съвета на ДУ въз основа на критериите.
и. Награден сертификат 100% Лео дистрикт президент (100%
Leo Dиstrict President Award Certificate)
Критерии за награждаване: За да получи тази награда
Президентът на Лео дистрикт респ. на Лео дистрикт съвета на
мултидистрикт) следва да отговаря на следните изисквания:
(1) Спазва Стандартния устав за Лео клуб и политиките на
Международния борд на директорите, и не допуска неправомерно
използване на името, знака и други символи на МАЛК;
(2) Организира лидерски семинар за обучение на Лео
длъжностните лица в Дистрикта в сътрудничество с Дистрикт
председателя за Лео;
(3) Грижи се имената на новоизбраните президенти на всички Лео
клубове в Дистрикта, да бъдат докладвани в МАЛК до 15 май
посредством формуляр Leo 72;
(4) През мандата е подкрепил организирането на най-малко един
значим благотворителен проект или акция за набиране на средства с
участието на мнозинството от Лео клубовете в Дистрикта;
(5) Организирал е провеждане на Годишна конференция на Лео
дистрикта и изпращане на съответния доклад в МАЛК в съответствие
със Стандартната Лео конституция, както и обобщен доклад за всички
други Лео дистрикт инициативи;



(6) Регистрирал едно от следните постижения:
Нетно увеличение на Лео членовете в Дистрикта или
Нетно увеличение с поне един Лео клуб в Дистрикта.

Наградният сертификат се връчва от Дистрикт председателя за
Лео с одобрението на Диистрикт управителя на основание на
горепосочените критерии.
й. Награден сертификат 100% Президент на Лео
мултидистрикт (100% Leo Multiple Dиstrict President Award Certificate)
к. Награда Лео на годината (Leo of the Year Award)
(1) Допустимост
Наградата се връчва на всеки настоящ Лео член, който:
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(а) е редовен член;
(б) отговаря на възрастовите изисквания за членство, посочени в
Лео устава;
(в) е препоръчан от Лео съветника, Президента на Лайънс клубанастойник, Дистрикт председателя за Лео и Дистрикт управителя;
(е) не е бил награждаван преди с тази награда.
(2) Критерии
Подходяща номинация за тази награда е член на Лео клуб, който:
(а) демонстрира забележителни лидерски умения;
(б) има изключителени постижения като Лео активист в
осъществяването на успешен благотворителен проект;
(в) има значим принос за развитието и растежа на Програмата
Лео клуб;
(г) има забележителни прояви в в полза на своята общност или в
училищни дейности извън Лео клуба;
(д) демонстрира високи етични стандарти и личен морал.
(3) Номинации
(а) Всеки Мултиистрикт Съвет на ДУ номинира годишно не повече
от един Лео член от официално признат действащ Лео клуб,
спонсориран от Лайънс клуб в Мултидистрикта. Номинацията следва да
бъде заявена посредством попълнен официален Формуляр за
кандидатстване за награда. Формулярът се подписва от Председателя
на Съвета с мандат за периода на номинацията.
(б) Самостоятелен Дистрикт, непринадлежащ към Мултидистрикт
номинира годишно не повече от един Лео от официално признат
действащ Лео клуб, спонсориран от Лайънс клуб в Дистрикта.
Номинацията следва да бъде заявена посредством попълнен
официален Формуляр за кандидатстване за награда. Формулярът се
подписва от Дистрикт управителя с мандат за периода на номинацията.
(4) Краен срок
Формулярите за награди следва да бъде получени в МАЛК не покъсно от 1 април на финансовата година, за която е номиниран
кандидатът.
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(5) Награда
Наградата се състои от медал с панделка в официалните цветове
на Лео (кестеняво и златисто). Медалът изобразява Лео емблемата с
надпис „Лео на годината” от лицевата му страна. Гърбът на медала е
гравиран с името на наградения и годината, за която е наградата.
Наградата се придружава от поздравителен сертификат от
Международния президент.
(6) Признание
Имената на наградените се упоменават на последната среща за
финансовата година на Борда на международните директори. Прието е
наградите да се изпращат до Председателя на съвета на ДУ, съответно
до Дистрикт управителя, за да бъдат връчени. Имената на наградените
се публикуват в списание „Лайънс” и в други подходящи официални
публикации.
л. Ноемврийска награда за Лео растеж (Leo October
Membership Growth Award )
След проверка за допустимост, тази награда се връчва на всеки
Лео, който е привлякъл 3 (трима) или повече нови члена в своя Лео
клуба през м. октомври - Месец на Лео растеж.
м. Наградаен сертификат за разширяване на Лео движението
(Leo Club Extension Award Certificate)
(1) На Дистрикт ниво: Дистрикт управителите, Дистрикт
председателите за Лео и Президентите на Лео дистрикт, които до 30 юни
са постигнали нетно увеличение от поне 3 нови Лео клуба получват
Награден сертификат за разширяване на Лео движението.
(2) На Мултидистрикт ниво: Председателите на съвета на ДУ,
Мултидистрикт председателите за Лео и Президентите на Лео
мултидистрикт, които до 30 юни са постигнали нетно увеличение от поне
5 нови Лео клуба в мултидистрикта получват Награден сертификат за
разширяване на Лео движението.
н. 10те най-високи награди за разширяване на Лео движението
(Top Ten Leo Club Extension Award)
(1) На Дистрикт ниво: Дистрикт председателите за Лео и
Президентите на Лео дистрикти дистрикта с най-голям нетен прираст на
новите Лео клубове през мандата получават Златната значка на десетте
най-мащабни Лео разширения.
(2) На Мултидистрикт ниво: Мултидистрикт председателите за Лео
и Президентите на Лео мултидистрикт, които са подпомагали усилията
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за разширяване на наградените с награда за десетте най-големи
разширения също получват значки.
о. Лео-Лайън наградна нашивка за клубно знаме (Leo-Lion
Banner Patch Award)
След проверка за допустимост, наградна нашивка за клубно
знаме, изобразяваща логото на Лео клуба и логото на Лайънс клубанастойник с мотото „Служим заедно” (Serving Together), се изпраща на
Лео клубовете и на Лайънс клубовете-настойници за успешно
осъществяване на съвместни проекти и други видове клубни дейности в
подкрепа на Лео-Лайънс сътрудничеството.
п. Награда за годишнина от спонсорство на Лайънс клуб
(Lions Club Sponsorship Anniversary Award)
МАЛК връчва тази награда на Лайънс клубове-настойници, чиито
Лео клубове са достигнали 5-та годишнина или годишнина, кратна на 5.
За нея могат да кандидатстват Лайънс клубове, които са наставлявали
Лео клуба без прекъсване от сертифицирането му или от датата, от
която този Лайънс клуба е поел настойничество на Лео клуба, като се
взема предвид по-ранната дата.
р.Международен Лео Форум
Международни Лео форуми могат да бъдат провеждани в рамките
на Международни Лайънс конвенции.
12. Дистрикт организация на дейността на Лео клубовете
(а) За целите на популяризирането, насърчаването и
организирането на Лео клубове в даден дистрикт Дистрикт управителите
следва да назначат Лео комисия от членове, избрани сред Лайънс
лидерите, Вице Дистрикт управителите, Зоновите председатели, Паст
Дистрикт управителите и длъжностни лица от Лайънс клубоветенастойници. От своя страна, Дистрикт управителят и Кабинетът
съветват и подпомагат Лайънс и Лео клубовете, но техните правомощия
са ограничени само до въпроси от дистрикт естество. Тази политика е
приложима и по отношение на Съвета на ДУ и ограничава на неговите
правомощия до въпросите от мултидистрикт естество.
(б) Два или повече Лео клуба, които са ситуирани на удобно
близко разстояние, следва да бъдат насърчавани да провеждат
междуклубни срещи в присъствието на представители на Дистрикт
комисията за Лео. Когато обстоятелствата позволяват, може да бъдат
организирани срещи на Лео клубовете в Дистрикта.
(в) Всички срещи следва да бъдат организирани на минимална
цена и в рамките на финансовите възможности на участниците. Никакви
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разходи на Лео дистрикт организцията или на нейните длъжностни лица
не следва да бъдат за сметка на МАЛК.
(г) Всички Лео срещи или конференции, проведени извън
границите на Мултидистрикта, следва да бъдат организирани или в
рамките на официални Лайънс събития, или при съвместно
настойничество и юрисдикция на съответните Лайънс дистрикти или
Мултидистрикти.
(д) Асоцииран дистрикт председател за Лео/ Лео координатор/
Позицията Лео координатор не е задължителна, а се открива по
преценка на Дистрикт управителя в Лайънс дистрикт, където няма
официално основан Лео дистрикт. Назначеният на тази позиция следва
да е активен член на действащ Лео клуб. Неговата/ нейната основна
задача е да подпомага Дистрикт председателя за Лео в
популяризирането на Програма Лео клуб и при създаването на нови Лео
клубове. Името и адресът на назначения Лео координатор се обявяват в
МАЛК всяка година. МАЛК изпраща специална значка за всеки
регистриран Лео координатор.
(е) Мандат на Дистрикт председателите за Лео
Мандатът за Дистрикт/Мултидистрикт председателите за Лео е 3 (три)
години; пред вид изпълнението на дългосрочни задачи той се
продължава с одобрението на следващите Дистрикт управители,
съответно Председатели на Съвета на ДУ.
13. Правила за участие в срещи на Лео клуба и допустими
отсъствия
а. Отсъствие от редовна клубна среща на Лео клуба е допустима,
ако се заяви в рамките на 13 дни преди или след датата на клубната
среща, пропусната поради някоя от следните причини:
(1) Участие в срещата на някой друг Лео клуб – редовна или
извънредна;
(2) Участие в заседание на Управителния съвет на традиционна
местна организация *(училищен, църковен, фамилен клуб, в който този Лео
е бил член преди да бъде приет в Лео клуба);

(3) Участие на редовно организирана среща на комисия на
традиционен местен клуб *;
(4) Участие в каквато и да е среща, планирана или спонсорирана
от традиционен местен клуб *, включително акции по набиране на
средства или благотворителен проект.
(5) Участие в Лео дистрикт срещи;
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(6) Участие в Международната конвенция (конгрес) на МАЛК, в
Лео Дистрикт/ Мултидистрикт конференции или каква да е друго
официално признато Лео събитие.
(б) Отсъствието от клубна среща или срещи по здравословни
причини се извинява автоматично, след представяне на доказателства
за боледуване.
(в) Отсъствия поради военна повинност, съдебна повинност, или
други законни повинности са допустими. Управителният съвет на Лео
клуба решава за всеки отделен случай, дали да извини отсъствието за
съответната среща или не.
(г) По преценка на клуба могат да бъдат извинени отсъствия от
клубни срещи на всеки един Лео член, който по собствено решение или
поради характера на възложена задача е приел да изпълнява
професионални задължения за продължителен период от време на
място, препятстващо го да участват в срещи на Лео клуба.
(д) Секретарят на Лео клуба има задължението да следи за
редовното присъствие на членовете на клуба.
14. Сертификат за прослужени години като Лео и Програма за
трансфер на прослужени години като Лео (Leo Completion of Service
Certificate and Leo Years of Service Transfer Program):
През Октомври 1996 г. Международният борд на директорите
одобрява специален сертификат за всеки редовен Лео член, който
прекратява членствто си в Лео клуб, независимо от причината.
Сертификатът е израз на признание към доброволческия принос на този
Лео към клуба и общността. Той се издава, след като бъде заявен в
МАЛК с изпращане на попълнени Формуляр за сертифициране от Лео в
Лайън, респ. Формуляр за трансфер на прослужени години като Лео.
Считано от 1 септември 1997 г., бивши Лео членове имат
възможност да добавят прослужени години като Лео доброволци към
прослужените години като Лайънс в тяхната Лайънс членска история. За
тази цел следва в МАЛК да бъде изпратен Формуляр за преминаване от
Лео към Лайън и Формуляр за трансфер на прослужени години като Лео.
За да бъдат добавят годините на активна Лео служба към Лайънс
прослужени години, заявителите следва да са били регистрирани Лео
членове най-малко една година и един ден.
15. Месеци на Лео
(е) Април - Месец на осведомеността за Лео движението
(ж) Октомври – Месец на растеж на броя на Лео членовете
16. Панел на Лео съветнците
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Целта на панела на Лео съветниците е да осигури възможност на
Лайънс и Лео членовете да представят онези аспекти на клубното Лео
общуване, които оказват въздействие върху Програмата Лео клуб.
Панелът е консултативен орган към МАЛК за оценка на развитието на
програмата. Дискусионните теми следва да бъдат одобрени от Борда на
директорите. Панелът функционира като текуща форма за обратна
връзка, докато Бордът на директорите не реши друго.
(а) Състав
Панелът се състои от следните участници от всяка Лайънс
конституционна област: Двама Лайънси, двама Омега Лео и двама
Алфа Лео. Всяка година , включително първата, всяка Лайънс
конституционна област следват нооминира 1 Лайън, 1 Алфа Лео и 1
Омега Лео като участници в панела за срок от две години.
(б) Допустимост
(1) Лео членове
(а) Кандидатите следва да са редовни активни Лео членове от
действащ Лео клуб.
(б) Номинираните Омега Лео членове следва да имат една от
следните квалификации:
I.

II.

III.
IV.

Настоящо длъжностно лице на Лео дистрикт/ мултидистрикт,
редовен Лео член. Кандидатът може да бъде излъчен от
самостоятелен дистрикт, от мултидистрикт или от субдистрик.
Бивше длъжностно лице на на Лео дистрикт/ мултидистрикт ,
редовен Лео член. Кандидатът следва да е служил като
длъжностно лице на Лео дистрикт/ мултидистрикт в рамките на
предишните 2 финансови години, предхождащи годината на
номинацията.
Предимство имат кандидатите, които са настоящи длъжностни
лица в Лео дистрикт/ мултидистрикт.
Кандидатите следва да са регистрирани като длъжностни лица
на Лео дистрикт/ мултидистрикт в Отдел Младежки програми
на МАЛК.

(в) Номинираните Алфа Лео членове следва да имат една от
следните квалификации:
I.

II.

Настоящ длъжностно лице на Лео дистрикт/ мултидистрикт,
редовен Лео член. Кандидатът може да бъде излъчен от
самостоятелен дистрикт, мултидистрикт или субдистрикт на
мултидистрикт.
Бивше длъжностно лице на на Лео дистрикт/ мултидистрикт ,
редовен Лео член. Кандидатът следва да е служил като
длъжностно лице на Лео дистрикт/ мултидистрикт в рамките на
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III.
V.
VI.

предишните 2 финансови години, предхождащи годината на
номинацията.
Настоящ Лео президент, редовен член.
Предимство имат кандидатите, които са настоящи длъжностни
лица в Лео дистрикт/ мултидистрикт.
Кандидатите следва да са регистрирани като длъжностни лица
на Лео дистрикт/ мултидистрикт в Отдел Младежки програми
на МАЛК.
(2) Лайънс членове

(а) Кандидатите следва да са редовни активни Лайънс членове от
действащ Лайънс клуб.
(б) Номинираните следва да имат една от следните квалификации:
I.

II.

III.
IV.

Настоящ Дистрикт/ Мултидистрикт председател за Лео,
редовен Лайънс член. Кандидатът може да бъде излъчен от
самостоятелен дистрикт, мултидистрикт или субдистрикт на
мултидистрикт.
Паст Дистрикт/ Мултидистрикт председател за Лео, редовен
Лайънс член. Кандидатът следва да е служил като длъжностно
лице на Лео дистрикт/ мултидистрикт в рамките на предишните
2 финансови години, предхождащи годината на номинацията.
Предимство имат кандидатите, които са настоящи длъжностни
лица в Лео дистрикт/ мултидистрикт.
Кандидатите следва да са регистрирани като длъжностни лица
на Лео дистрикт/ мултидистрикт в Отдел Младежки програми
на МАЛК.
б. Процедура по номиниране
(1) Лео членове

(а) Настоящи и бивши длъжностни лица на Лео мултидистрикт се
номинират от настоящия Мултидистрикт председател за Лео (ако има
такъв) и одобряват от настоящия Съвет на ДУ. В случай че няма
назначен Мултидистрикт председател за Лео, кандидатът може да
бъде номиниран и одобрен от настоящия Председател на Съвета на
ДУ. Мултдистрикт може да номинира само един Алфа Лео кандидат и
един Омега Лео за една финансова година.
(б) Настоящи и бивши длъжностни лица на Лео дистрикт/
субдистрикт се номинират от настоящия Дистрикт председател за
Лео (ако има такъв) и одобряват от настоящия Дистрикт управител. В
случай че няма назначен Дистрикт председател за Лео, кандидатът
може да бъде номиниран и одобрен от настоящия Дистрикт
управител. Дистрикт/ Субдистрикт може да номинира само един Алфа
Лео кандидат и един Омега Лео за една финансова година.
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(в) Кандидатурата на Президент на Лео клуб се прави съвместно
от Лео съветника и Президента на Лайънс клуба-настойник и се
одобрява от Дистрикт управителя. Дистрикт/ Субдистрикт може да
представи само една номинация на Президент на Лео клуб за една
финансова година.
(2) Лайънс членове
(а) Кандидатурата на настоящ или паст Мултидистрикт
председател за Лео се предлага и одобрява от настоящия Съвет на
ДУ. Мултидистрикт може да номинира само един кандидат за за една
финансова година.
(б) Кандидатурата на настоящ или паст Дистрикт председател за
Лео се предлага и одобрява от настоящия Дистрикт управител.
Дистрикт/ Субдистрикт може да номинира само един кандидат за за
една финансова година.
В. Изборна процедура
(1) Номинациите следва да бъдат заявени посредством
официален Формуляр за номиниране, верифициран с изискуемите
подписи и изпратен до Отдел Младежки програми на Малк до 15 юли
на всяка финансова година.
(2) Всяка финансова година Отдел Младежки програми събира и
преглежда номинациите, след което ги представя пред Комитета за
общественополезна дейност за окончателна селекция на ежегодната
срещата Борда на директорите през октомври/ ноември. В
допълнение Комитетът за общественополезна дейност прави и
алтернативен избор от по един Лайън, един Алфа Лео и един Омега
Лео член от всяка Лайънс конституционна област за случаи, когато
някой от участниците в панела не е в състояние да завърши
двегодишния си мандат.
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