PÁLYÁZAT
„Az év jószolgálati eseménye”

Pályázó: Első Miskolci Lady Lions Club
Pályázó esemény: Lions Szépségnap avagyTesti- lelki megújulás és feltöltődés a szépség
jegyében...
A jószolgálati esemény kedvezményezettje: BAZ Megyei Vakok és Gyengénlátók
Egyesülete
Esemény időpontja: 2019. november 9., 9:00-14:00
Esemény helyszíne: Az BAZ Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének székháza
Az eseményen résztvevő látássérültek száma:35 fő
Az eseményen résztvevő Lady Lions Club tagok száma:10 fő
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1. Az esemény leírása:
A nagy érdeklődésre való tekintettel, 2019.11.09-én második alkalommal tartotta meg a
Miskolci Első Lady Lions Club a Lions Szépségnapot, ahol fodrászok, kozmetikusok,
masszőrök és manikűrösök vállalták, hogy szabadidejüket, energiájukat nem sajnálva örömet
szereznek fogyatékkal élő emberek számára és munkájukat jótékonysági célra fordítják. A
program során a Vakok és Gyengénlátók BAZ Megyei Egyesületének 35 tagját tudtuk
fogadni, és megszépíteni.
2. Az esemény célja:
Célunk olyan hagyományteremtő, kreatív program létrehozása volt, ahol a Lions klubtagok
szervezésében élményt, a megszépülés élményét adhattunk látássérült embereknek. A
program során fontos szerepet kapott a látássérült emberekkel való beszélgetés is, ahol
megismerhettük élettörténeteiket, gondolataikat, problémáikat, örömüket. Az esemény egyben
innovatív is, mivel egyedi (hasonló jellegű programmal még nem találkoztunk) és a Miskolci
Lady Lions Club nevéhez fűződik.
3. Az esemény megszervezésének lépései:
1. Az esemény időpontjának egyeztetése a Vakok és Gyengénlátók BAZ Megyei
Egyesületének Elnökével.
2. Fodrászok, kozmetikus, masszőr és manikűrös szakemberek felkutatása, akik vállalták
a programban való aktív részvételt.
A szakemberek felkutatását a klubtagok végezték személyes megkereséssel.
A felkérést elfogadó szakemberek száma összesen 10 volt:
- masszőr: 2 fő
- férfi fodrász: 1 fő
- kozmetikus:5 fő
- manikűrös: 1 fő
- női fodrász:1 fő
3. Jelentkezési lap kiküldése az Egyesület tagjainak, ahol jelentkezni tudnak a
szolgáltatásokra. (1 látássérült 2 szolgáltatást vehetett igénybe)
A klubtagok szerkesztették meg excel-ben a jelentkezési lapot.
4. A visszaérkezett létszám alapján időbeosztást készítetése excel-ben, amely alapján
értesítettük az Egyesület tagjait, hogy kinek, mikor és milyen szolgáltatásra van
időpontja.
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5. Az esemény megvalósulása:
1. A program során 7:30-ra érkeztek a Lions klubtagok, és elkezdődött a szendvicsek,
innivalók készítése. Már hagyomány, hogy programjainkra mindenki egy tálca
saját készítésű házi süteménnyel érkezik. A vendéglátáshoz a klubtagok vásároltak
be.
Előkészítettük a helyszíneket:
- hosszabbítók, tükrök, asztalok , székek elhelyezése,
- molinók kirakása,
- időbeosztások szétosztása az érkező szakembereknek,
- ruhasarok kialakítása: a szolgáltatásra várakozó látássérültek kedvükre
válogathattak a Lady Lions Club tagjai által hozott ruhákból.
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2. A 9:00 órakor hivatalos megnyitó: vendégek, résztvevő látássérültek, klubtagok
köszöntése, a program menetrendjének ismertetése, a Lions mozgalom céljának
bemutatása, népszerűsítése.

3. A helyszínen megjelent a sajtó képviselője is aki képekkel és beszélgetésekkel készült
riportjához, melyet az alábbi linken olvashatunk:
https://boon.hu/…/hely…/szep-frizura-kisimult-vonas-3901083/
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4. Az esemény jó hangulatban, szervezetten és gördülékenyen kezdetét vette és 14 óráig
meg sem álltak a szakemberek mindenki nagy örömére és megelégedésére.
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5. A Lady Lions Club elnökének összefoglalója a klub Facebook oldalára, a magyar és
a nemzetközi honlaprra is felkerült.
https://www.facebook.com/pg/Lady.Lions.Miskolc/photos/?tab=album&album_id=26
37056783018971
6. Az esemény értékelése
A program jó alkalom volt arra, hogy Lions tagok, civilek és látássérültek
találkozzanak és együtt töltsék a napot jókedvben, mosolyogva.
A szervezés összehangolt csapatmunkát és kreativitást is kívánt, ami a klubunk tagjait
is közelebb hozta egymáshoz. Ez is eredményezhette azt, hogy taglétszámunk 2019-év
végén hivatalosan regisztrált négy fővel emelkedett, és elérte a 14 fős létszámot.
Bízom abban, hogy pályázatunk kedvező elbírálása egy újabb lendületet adhat kicsi,
de elszánt klubunknak.

Tisztelettel:

Holló Viktória
Első Miskolci Lady Lions Club
Elnök

Miskolc, 2020.05.31.
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