
LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Osallistu!
Käytä liitteenä olevaa tilauslomaketta
saadaksesi lisätietoja Lionien nuorten
johtajien palvelupalkinto-ohjelman
järjestämisestä lionsklubissasi. Saat
oppaan jossa on yksityiskohtaiset ohjeet,
esimerkit ja lomakkeet. Saat myös
lentolehtisen joka on suunniteltu
houkuttelemaan nuoria osallistumaan
sekä yhteistyötä kouluista, leoklubeilta
ja muista nuorisoryhmistä.
Palkintomateriaalit löytyvät myös Lions
Clubs Internationalin verkkosivuilta
www.lionsclubs.org.

Lionien tilaisuudet nuorisolle
Nuoret palvelujohtajat -palkinto-ohjelma
on osa Lionien tilaisuudet nuorisolle -
aloitetta. Lionien tilaisuudet nuorille -
ohjelman tehtävä on:

Järjestää nuorten kehittymisen
kannalta parhaiksi todettuja
aktiviteetteja ja siten tarjota maailman
nuorisolle mahdollisuuksia saavuttaa
tavoitteita, oppia, osallistua ja palvella
yhdessä ja erikseen.

Vapaaehtoistyötä tekevät nuoret
jatkavat palvelutyössä aikuisina.
Lionien nuorten johtajien
palvelupalkinto-ohjelman
avulla lionsklubit pyrkivät
rohkaisemaan yhteisöpalvelun
filosofiaa nuorten keskuudessa.

Lisätietoja saa osoitteesta

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
Youth Programs Department
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
USA

Puhelin: 630-571-5466
Faksi: 630-571-1692
programs@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org
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Lionien nuorten
johtajien

palvelupalkinnot
HAASTA NUORET PALVELUUN



Lionien nuorten
johtajien palvelupalkinnot
Lionien nuorten johtajien
palvelupalkinnolla annetaan tunnustusta
nuorille (suositusikä 12-18) yhteisön
palvelemisesta 12 kuukauden aikana:

50 palvelutuntia = Hopeasinettipalkinto
100 tuntia palvelua = Kultasinettipalkinto

Koe edut nuorille, yhteisölle ja klubillesi!

Nuoret tulevat:
• Kokemaan yhteisöpalvelun
palkitsevuuden.

• Pääsemään mukaan yhteisön
toimintaan.

• Saamaan tunnustusta.

Edut yhteisölle:
• Parannuksia nuorten tuottamana.
• Laajempaa tietoisuutta
palvelumahdollisukksista.

• Jatkuvan palvelun ruokkininen nuorten
ja muiden toimesta.

Lionsklubinne tulee:
• Rakentamaan suhteita paikkakunnalla.
• Rohkaisemaan ihmisiä yhteisöpalveluun.
• Esittelemään palvelutyötä seuraaville
sukupolville.

Lionien nuorten
johtajien palvelupalkinnot
Tietojen pyytäminen

� Lähettäkää minulle tietopaketti
Lionien nuorten johtajien
palvelupalkinto-ohjelmasta.

Lähetä tämä lomake
kirjekuoressa osoitteeseen:
Youth Programs Department
Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
USA

Tai faksilla numeroon: 630-571-1692
Sähköpostitse: programs@lionsclubs.org
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KATUOSOITE (EI POSTILOKERO-OSOITETTA)

POSTITOIMIPAIKKA OSAVALTIO/PROVINSSI:

MAA POSTINUMERO

PUHELINNUMERO TOIMITUSOSOITETTA VARTEN

Yleiskatsaus ohjelmaan
Lionien nuorten johtajien palvelupalkinnot
ovat paikallisten lionsklubien tukemia.
Klubit voivat palkita haluamansa määrän
nuoria joiden katsovat ansainneen
tunnustuksen. Tässä palkinto-ohjelma
pääpiirteittäin.

• Lionklubit kutsuvat paikallisia koululaisia,
leoklubeja ja muita nuorisoryhmiä
osallistumaan ja jakamaan
ohjelmamateriaaleja.

• Palkintojohtajana toimiva lion koordinoi
toimintaa koulujen, leoneuvojien ja
nuorisoryhmien aikuisjohtajien kanssa
jotka kirjaavat nuorten palvelutunnit ja
toimittabvat palkintohakulomakkeet
lionsklubille.

• Palkintojohtaja pyytää palkintoja
Kansainvälisestä päämajasta.

• Kansainvälinen päämaja laatii
onnittelukirjeen ja kansainväliseltä
presidentiltä sekä kunniakirjan jokaiselle
palkinnon saajalle.

• Lionsklubi järjestää nuorille
palkinnonjakotilaisuuden.
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