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Leo Europa Forum, Porto 

ILO Leo D-126, Veronika Kovač, sudjelovala je u kolovozu 2019. na 
LEF-u u Portugalu. Sudjelovalo je preko 160 Leića iz 27 zemalja. 

U program su bili uključeni: Leo parada gradom, službeno ptvaranje 
LEF-a i predstavljanje zemalja sudionica, ozbiljne prezentacije Leo 

aktivnosti i zabavne prezentacije (sajam zemalja, gastronomske ponude..) 

U programu su bile u 3 Leo akcije koje su se odvijale u različitim 
domovima za nezbrinutu djecu. Bojali su se zidovi i pripremali materijali 

za njihov početak školske godine.  



 



1. sjednica Leo D-126, Zagreb 

28. rujna 2019. održana je 1. sjednica Leo D-126 u Zagrebu. 
Prisustvovali su Leići iz 6 Leo klubova (Meridijan Osijek, Poreč, Rijeka, 

Tri kule, Zagreb i Zrinski Čakovec) 

U sklopu sjednice održana je i edukacija o Lions razmjeni mladih koju je 
vodila  predsjednica povjerenstva za razmjenu mladih Barbara Milčić i 

camp direktorica Sara Bermanec. 





Europa Forum, Tallin 

ILO Leo D-126, Veronika Kovač, sudjelovala je na Lions Europa 
Forumu 2019 u Tallinu.  

Sudjelovala je i bila jedna od voditelja World Cafe radionice o brizi za 
okoliš, te je sudjelovala na raznim edukacijama poput cyber rješenja 

Lionsa i Leića.  



 



„Svjetlost dobrote” za Antoniu 
Leo klub Poreč i Leo klub Rijeka pomogli su u provedbi humanitarne 

akcije Lions kluba Poreč „Svjetlost dobrote”.  

Akcija je bila namijenjena za stradalu članicu i prošlogodišnju 
predsjednicu Leo kluba Poreč. 



2. sjednica Leo D-126, Split 

7. prosinca 2019. u Splitu je održana 2. sjednica Leo D-126 Hrvatska. 
Sjednicu je organizirao novoosnovani Leo klub Spalatum Split i pokazali 

su se kao odlični organizatori i domaćini. 

Na sjednici je prisustvovali 5 Leo klubova (Spalatum Split, Poreč, 
Zagreb, Tri kule i Zrinski Čakovec). 

Jednoglasno je izabrana nova meĎunarodna predstavnica Leo D-126 
kojoj mandat počinje 1.7.2020. – Sanja Kosier iz Leo kluba Tri kule. 



 



Leo Europa Pre Forum, Rim 

ILO Leo D-126, Veronika Kovač, u siječnju 2020. sudjelovala je na Leo 
Europa Pre Forumu u Rimu 

Leo Europa Pre Forum je dogaĎaj gdje se meĎunarodni dužnosnici Leo 
Distrikata Europe sastaju zajedno sa delegatima Leo Distrikata i 

sudjeluju na raznim edukacijama, a ujedno i provjeravaju kako teku 
planovi za nadolazeći Leo Europa Forum u kolovozu. 

 

Nažalost, Leo Europa Forum 2020 u Rimu (trebao je biti održan od 15 
do 22. kolovoza) otkazan je zbog pandemije koronavirusa. 

 



 



3. sjednica Leo D-126, Opatija 

7. Ožujka 2020. održana je 3. sjednica Leo D-126 u Opatiji, zajedno sa 
Lions sjednicom.  

Sudjelovali su Leići iz 5 klubova (Zrinski Čakovec, Zagreb, Tri kule, 
Rijeka i Poreč). 

U sklopu sjednice organiziran je i teambuilding kuhanja dva različita 
menija koji su se kasnije ocjenjivali. 





Pomoć Lionsima za stradale u potresu 

Leići i prijatelji Leića iz Leo kluba Tri kule Zagreb pomogli su Lionsima u pakiranju 
paketa sa higijenskim potrepštinama i prehrambenim artiklima za stradale u potresu 

u Zagrebu. 



Quizolation ZG – shaken not stirred 

2. svibnja 2020. Kabinet Leo D-126 u suradnji sa tajnikom Leo kluba Tri 
Kule Kristijanom Olujićem organizirao je humanitarni online kviz 

„Quizolation ZG – shaken not stirred”. 

Kviz se odvio na internetskoj platformi twitch na engleskom jeziku i 
sudjelovalo je 44 ekipe. 

Kviz je bio meĎunarodnog karaktera pa smo imali ekipe iz Francuske, 
Italije, Latvije, Slovenije, Rumunjske, Srbije i Indije. 

Sakupljeno je 3 848,25 kn, a prikupljena sredstva namijenjena su starijoj 
gospoĎi (74 godine) iz Čučerja koja je izgubila krov nad glavom tijekom 

potresa u Zagrebu.  



ILO newsletter 
U ILO newsletteru redovito su izlazili članci o našim Leo članovima, 

akcijama Leo klubova, a izašao je i članak o Lions regati „Jedrima protiv 
droge”. 



Povećanje članstva 

Od početka Lions godine iz Leo klubova je izašlo 6 članova (iz 3 kluba), 
a primljeno je 24 novih članova u već postojeće klubove. 

TakoĎer, charteriran je novi Leo klub (Spalatum Split) sa 10 članova što 
čini povećanje članstva od 2 članova. 



Leo klub Tri kule Zagreb 



Leo klub Rijeka 

 



Leo klub Zagreb 

 



Leo klub Poreč 

 



Charter Leo kluba Spalatum Split 

 



Leo-Lion 
Damir Sila-Zih, past president Leo D-126 Hrvatska i 
nekadašnji ILO Leo D-126 postao je član Lions kluba 
Rijeka i prvi Leo-Lion član u Hrvatskoj u ovoj godini.  

TakoĎer je imenovan i Leo Advisorom Leo kluba Rijeka. 



Lions Youth Exchange and Camp 
Program 

Zajedno sa predsjednicom povjerenstva za razvoj mladih, Barbarom 
Milčić, održali smo edukaciju o razmjeni mladih (što je razmjena mladih, 

kako se prijaviti i iskustva  Leića u kampovima diljem svijeta). 

 

Nažalost, kampovi su ove godine otkazani ali nadamo se da je edukacija 
i kratki članci o iskustvima naših Leića u kampovima potakla ostale 
Leiće da se prijave te ćemo nastaviti na promicanju Lions razmjene 

meĎu Leićima. 





Problemi 

Dva kluba u Leo D-126 ove godine uopće nisu sudjelovala u 
aktivnostima, nisu se odazivali na pozive predsjednice i nisu uplatili 

članarine – Leo klub Pula i Leo klub Varaždin. 

Leo klub Zagorje ni ove godine nije uspio biti ponovno oformljen i stoga 
smatramo da klub treba biti likvidiran.  


