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Mikä on Maailmanlaajuisen toimintaryhmän toimintabudjetti?  
 
Toimintabudjetti on kaikkien LCI:n tiedossa olevien Maailmanlaajuisten toimintaryhmien (GAT) 
koordinaattorien käytettävissä:  
 

 600 $ kutakin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän moninkertaispiirin koordinaattoria kohti  

 250 $ kutakin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän piirin koordinaattoria kohti  
 
Toimintabudjettia käytetään kattamaan kuluja, jotka aiheutuvat, kun Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän moninkertaispiirin tai piirin koordinaattori hoitaa virkaansa liittyviä tehtäviä. Tyypillisiä 
kuluja ovat esimerkiksi webinaareihin, koulutukseen, johtajakoulutukseen matkustamiseen, jäsenkasvu- 
tai palveluaktiviteetteihin liittyvät kulut sekä osallistuminen piirin kokouksiin. 
 

Kunkin moninkertaispiirin tai piirin koordinaattorin tulee suorittaa seuraavat toiminnot 
toimintabudjetin saamiseksi.  
 

1. Lähetä piirin GAT-kehityssuunnitelma LCI:lle. Jokaisen Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
moninkertaispiirin tai piirin koordinaattorin on täytettävä ja lähetettävä Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän kehityssuunnitelma Lions Clubs Internationalin verkkosivustolla olevan 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit -sivun kautta. 

2. Suorita alla luetelluista kaksi (2) suositeltua Lionien oppimiskeskus (LLC) –verkkokoulutusta 
viimeistään 31. maaliskuuta 2019. 

3. Lähetä Toimintabudjettilomake. LCI tarkistaa, että moninkertaispiirin tai piirin koordinaattori on 
lähettänyt kehityssuunnitelman ja suorittanut kaksi (2) kurssia. Kun kaikki on tarkastettu ja 
käsitelty, toimintabudjetin varat lähetetään moninkertaispiirille tai piirille 4–6 viikon kuluessa. 

4. Jokaisen Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koordinaattorin tulee tarkastaa moninkertaispiirin 
kuvernöörineuvoston rahastonhoitajalta tai piirin hallituksen rahastonhoitajalta, että Lions Clubs 
Internationalille on annettu voimassa olevat moninkertaispiirin tai piirin pankkitilin tiedot. Tämä 
takaa, että toimintabudjetin varat maksetaan ripeästi. 

 

Kukin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän moninkertaispiirin ja piirin koordinaattori voi suorittaa alla 
olevasta luettelosta mitkä tahansa kaksi (2) kurssia täyttääkseen kurssivaatimukset. Maailmanlaajuisten 
toimintaryhmien koordinaattoreiden tulee tarkastaa aiemmin suorittamansa kurssit, sillä kurssien 
suorittaminen uudelleen on sallittua vasta, kun kaikki alla olevat kurssit on suoritettu.  
 

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kurssit 

Palveleva johtaminen 
Jäsenistön moninaisuuden 

arvostaminen 
Yhteisön palveleminen 

Mentorointi Jäsenyyskokemus 
Yleiskatsaus Maailmanlaajuiseen 

toimintaryhmään 

Valmentaminen Uuden klubin perustaminen Tehokkaat työryhmät 

Erimielisyyksien ratkaiseminen 
Uudet jäsenet vaikutuksen 

kasvattamiseksi 
Tavoitteiden asettaminen 

Tiimin motivoiminen Päätöksenteko Innovaation edistäminen 

Muutoksen hallitseminen Ajanhallinta  
 

Onko sinulla kysyttävää tästä prosessista? Ota yhteyttä Maailmanlaajuisen toimintaryhmän tukihenkilökuntaan. 
Tekninen ongelma Lionien oppimiskeskuksessa (LLC:ssä)? Ota yhteyttä osoitteeseen eLearning@lionsclubs.org.  

http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/gat-even/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/gat-budget-form.php
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7672&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Servant+Leadership+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7582&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Valuing+Member+Diversity+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7582&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Valuing+Member+Diversity+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7528&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Providing+Community+Service-Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7640&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Mentoring-Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7725&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Membership+Experience+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7780&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Global+Action+Team+Overview+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7780&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Global+Action+Team+Overview+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7440&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Coaching+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7705&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40New+Club+Development%7d+-+Finnish&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7495&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Effective+Teams+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7550&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Conflict+Resolution+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7716&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Invite+for+Impact%7d+-+Finnish&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7716&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Invite+for+Impact%7d+-+Finnish&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7450&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Goal+Setting+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7654&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Team+Motivation-Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7617&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Decision+Making+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7572&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Promoting+Innovation+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7516&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Managing+Change+-+Finnish%7d&mt=
https://secure.ascentis.com/LCI/TMS/DevelopmentTools/RegistrationSession.aspx?ActivityID=7681&ActivityDataTypeId=2&h=%7b%3a%40Time+Management-Finnish%7d&mt=
mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
mailto:eLearning@lionsclubs.org

