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Kapitel 15  
 

SERVICEAKTIVITETER 
 
Lions antagna serviceprogram 
 
Det finns sju officiella program för Lions serviceaktiviteter: 
 

1. Samhällsservice 
i. Lions lag i arbete 

2. Katastrofhjälp 
i. Lions ALERT-program  

3. Miljöservice 
i. Lions gröna team 
ii. Lions fototävling om miljö 

4. Hälsa och friskvård 
i. Diabetesinformation och hjälpinsatser 
ii. Hörselinformation och hjälpinsatser 
iii. Syninformation och hjälpinsatser 

5. Internationella relationer 
i. Vänklubbar 
ii. Lions dag med FN (LDUN) 

6. Lions tillfällen för ungdom 
i. Internationell fredsaffischtävling 
ii. Leoklubbprogrammet 
iii. Lions internationella ungdomsläger och ungdomsutbyte 
iv. Lions unga ledare i service  

7. Lions service för barn 
i. Lions barn först 
ii. Symposieprogram om Lions service för barn 

 
Riktlinjer för distriktsordförande finns i avsnittet Information för ordförande på 
organisationens webbplats www.lionsclubs.org. Klicka på svenska och därefter anger 
du sökordet ”distriktsordförande” i sökfältet. 
  
 
Ordförande som inte har tillgång till internet kan beställa information för ordförande från 
Service Activites Division vid det internationella huvudkontoret. Service Activities 
Division kan kontaktas via telefon 630-468-6845 eller fax 630-571-1692. 
 
Nedan följer en kort beskrivning av varje servicekategori. 
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Samhällsservice 
 
Lions samhällsservice fokuserar på samarbete, kultur och sociala program, vilka bidrar 
till samhällets välfärd. Exempel på de antagna serviceprogrammen är: 
 

• Projekt inom Lions lag i arbete är konkreta projekt som förbättrar samhället, som 
t.ex. att måla om eller genomföra mindre renoveringsprojekt. Detta arbete 
inkluderar att bygga hem för blinda eller personer med funktionsnedsättning. 

• Lions kultur- och samhällsaktiviteter fokuserar på lokala aktiviteter inom konst 
och kultur, till exempel teater, utställningar, idrott eller att restaurera 
minnesmärken.  
 

Lionmedlemmar kan även anordna särskilda evenemang för att fira världsdagen för 
kulturell mångfald för dialog och utveckling (21 maj) och den internationella 
läskunnighetsdagen den 8 september. 
 
För mer information loggar du in på organisationens webbplats www.lionsclubs.org. 
Klicka på svenska och därefter anger du sökordet ”samhällsservice” i sökfältet. Du kan 
även kontakta Programs and Service Initiatives Department vid det internationella 
huvudkontoret via e-post programs@lionsclubs.org. 
 
 
Katastrofhjälp 
 
Katastrofhjälp tillhandahåller Lions klubbar, distrikt och multipeldistrikt med resurser för 
att sammanställa planer inför katastrofer samt öka det lokala samhällets förmåga att 
hantera och återhämta sig efter nödfall och/eller katastrofer. Resurserna omfattar: 
   

• Lions ALERT-program är utformat för att hjälpa Lions att skapa planer inför 
nödfall och katastrofer i samarbete med lokala myndigheter och/eller andra 
organisationer.   

• Lion-till-Lion: Databas med resurser och hjälp -  är en databas på webbplatsen 
där klubbar och distrikt kan utbyta information samt erbjuda och efterfråga hjälp. 

 
Lionmedlemmar kan även anordna särskilda evenemang som en del av den 
internationella dagen för att minska risken för katastrofer (13 oktober). 
 
Ytterligare information om Lions katastrofhjälp finns på organisationens webbplats 
www.lionsclubs.org. Klicka på svenska och därefter anger du sökordet ”katastrofhjälp” i 
sökfältet. Du kan även kontakta Programs and Service Initiatives Department vid det 
internationella huvudkontoret via e-post programs@lionsclubs.org . 
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Miljöservice 
 
Miljöservice tillhandahåller Lions klubbar, distrikt och multipeldistrikt med resurser för att 
planera och genomföra miljöprojekt, vilka ligger i linje med organisationens policy om 
vår miljö.   
  
Följande är de antagna miljöprogrammen: 

• Lions gröna team är konkreta projekt som fokuserar på att förbättra och/eller 
skydda miljön, till exempel städning, trädplantering, återvinning och 
miljöutbildning. 

• Lions fototävling om miljö har skapats för att visa upp hur vackert det är i Lions 
lokala miljö samt för att belysa hur viktigt det är att skydda vår miljö. Många av 
fototävlingens bidrag finns även med i den kalender som Lions producerar varje 
år. 

 
Lions medlemmar kan även genomföra serviceprojekt i samband med Earth Day den 22 
april och FN:s världsmiljödag den 5 juni. Utöver detta kan medlemmarna engagera sig i 
servicekampanjen, Skydda vår miljö, under april månad. 
 
Ytterligare information om Lions miljöservice finns på organisationens webbplats 
www.lionsclubs.org. Klicka på svenska och därefter anger du sökordet ”miljöservice” i 
sökfältet. Du kan även kontakta Programs and Service Initiatives Department vid det 
internationella huvudkontoret via e-post programs@lionsclubs.org . 
 
 
 
 
Hälsa och friskvård 
 
Hälsa och friskvård består av tre antagna serviceprogram: 1) Diabetesinformation och 
hjälpinsatser. 2) Hörselinformation och hjälpinsatser. 3) Syninformation och 
hjälpinsatser. Varje program beskrivs nedan.  
 
 
Diabetesinformation och hjälpinsatser 
 
Programmets syfte är att genomföra och stödja lokala och storskaliga insatser som 
hjälper till att kontrollera och behandla diabetes och dess komplikationer genom 
utbildning, förebyggande insatser och forskning. Ett av programmets främsta mål är att 
minska antalet nya fall av blindhet orsakad av diabetesretinopati. 
 
Lionmedlemmarna kan delta i följande diabetesprogrammen: 
 

• Framsteg: Lions för diabetesinformation – utformat för att tillhandahålla ett synligt 
samhällsevenemang där lionmedlemmar kan öka kunskapen om diabetes.   

• Utbildning för allmänheten -  fokuserar på seminarier, filmer, 
servicemeddelanden, distribution av material för att främja diabetesutbildning, 
förebyggande insatser och kontroll. 
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• Lions synvårdsprogram (LEHP) är ett utbildningsprogram som arbetar lokalt och 
hjälper lionklubbar att främja god syn och förbättra kunskapen om orsakerna till 
synförlust som kan förhindras, såsom ögonsjukdom som orsakas av diabetes.   

• Diabetesundersökningar- fokuserar på att i samarbete med hälsoorganisationer 
 identifiera eventuella nya fall av diabetes. 
• Rekreationsläger - riktar in sig på finansiellt stöd och konkreta serviceprojekt där 

lionmedlemmar kan hjälpa  till vid läger för barn och/eller vuxna som har diabetes. 
 
Lions uppmuntras att främja och marknadsföra diabetesinformation genom att delta i 
speciella årliga evenemang: Diabetesinformationsmånaden (november) och 
Världsdiabetesdagen (14 november).  
 
För att se och ladda hem material om Lions diabetesprogram loggar du in på 
organisationens webbplats www.lionsclubs.org. Klicka på svenska och därefter anger 
du sök-ordet ”diabetesinformation” i sökfältet. Du kan även kontakta Programs and 
Service Initiatives Department via e-post eyeglasses@lionsclubs.org 
 
Organisationens officiella partner gällande diabetesinformation är:  
 

• National Diabetes Education Program (NDEP): www.yourdiabetes.org 
• Diabetes Education & Camping Association (DECA): www.diabetescamps.org 
• MedicAlert Foundation International: www.medicalert.org 

Organisationen samarbetar även med den internationella diabetesfederationen. Och 
ytterligare internationella resurser finns på den internationella diabetesfederationens 
webbplats: www.idf.org 
 
 
Hörselinformation och hjälpinsatser 
 
1925 utmanade Helen Keller Lions att hjälpa både döva och blinda människor. Sedan 
dess har Lions utvecklat och genomfört många projekt som fokuserar på hjälpinsatser 
till döva eller har nedsatt hörsel.  
 
Lionmedlemmarna kan delta i följande serviceaktiviteter inom området hörselinformation 
och hjälpinsatser: 
 

• Stödja insatser för döva och hörselskadade - tillhandahålla finansiellt stöd för 
inköp av kommunikationshjälpmedel och hjälpmedel samt genomföra andra 
insatser för att stödja människor som är döva eller har nedsatt hörsel. 

• Lions program för återvinning av hörapparater – utformat för att göra det möjligt 
för lionmedllemmarna att tillhandahålla billiga hörapparader till människor som 
har begränsade finansiella resurser.  

• Servicehundar - stödja skolor för servicehundar för döva eller personer med 
nedsatt hörsel  

• Hörselundersökningar - genomföra hörselundersökningar för barn och vuxna i 
det lokala samhället i samarbete med lokala audionomer eller andra 
yrkesverksamma personer inom hörselområdet. 
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• Rekreationsläger - tillhandahålla frivilliginsatser eller finansiellt stöd till 
rekreationsläger för barn och/eller vuxna som är döva eller har nedsatt hörsel  

 
För mer information besöker du organisationens webbplats www.lionsclubs.org. Klicka 
på svenska och därefter anger du sökordet ”hörsel” i sökfältet. 
 
 
Syninformation och hjälpinsatser 
 
Lions har fått internationell erkänsla sin hjälp till personer som är blinda eller har nedsatt 
syn. Lions tog på sig denna uppgift redan 1925. Under en av Lions internationella 
kongresser utmanade Helen Keller, som varit blind och döv sedan barndomen, 
lionmedlemmarna att bli De blindas riddare i kampen mot mörkret. Lions antog Helen 
Kellers utmaning. I dag arbetar lionklubbar runt om i världen med en rad serviceprojekt 
för att uppmärksamma synvård och hjälpa barn och vuxna som är blinda eller 
synskadade.  
 
Lions kan delta i följande serviceaktiviteter om synbevarande insatser, information och 
andra åtgärder: 
 

• Lions synvårdsprogram (LEHP) –  ett utbildningsprogram som arbetar lokalt för 
att främja god syn och förbättra kunskapen om orsakerna till synförlust som kan 
förhindras, såsom grön starr, åldersrelaterad degenerering av gula fläcken, 
nedsatt syn och ögonsjukdom som orsakas av diabetes.  

• Utbildning för blinda – fokuserar på att tillsammans med samarbetspartners 
tillhandahålla utbildning och resurser för barn och vuxna som är blinda eller har 
nedsatt syn.   

• Lions återvinning av glasögon – utformat för att ge lionmedlemmar möjlighet att 
samla in användbara glasögon för att distribuera dessa till människor i nöd, 
speciellt i utvecklingsländer.  

• Lions ögonbanker – utformat för att uppmuntra bildandet av ögonbanker som ger 
stöd till insatser som återställer syn, forskning och utbildning för att bevara syn.  

• Rekreationsläger - riktar in sig på finansiellt stöd och konkreta serviceprojekt där 
lionmedlemmar kan hjälpa till vid läger för barn och/eller vuxna som är 
synskadade. 

• Synundersökningar – riktar in sig på att särskilja barn eller vuxna med eller utan 
möjliga synproblem. En synundersökning ersätter inte en fullständig syn- och 
ögonundersökning som genomförs av en ögonläkare.  

 
Lions kan tillhandahålla stöd och resurser för barn och vuxna som är blinda eller har 
nedsatt syn, till exempel: 

• Finansiellt stöd för inköp av allmänna och tekniska hjälpmedel som underlättar 
dagliga aktiviteter som utbildning, arbete och rekreation: 

• Marknadsföra gratis distansutbildningar som erbjuds av The Hadley School for 
The Blind, vilken är en av LCI:s officiella partner www.hadley.edu 

• Böcker med blindskrift eller stort tryck till bibliotek 
• Stöd till forskning inom synområdet 
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• Stöd i form av stipendier 
• Inrättande av teknologicenter som allmänheten kan använda 
• Skyltar på med blindskrift i offentliga byggnader 
• Deltagande i hälsoresor med fokusering inom synområdet 
• Stöd till ledarhundskolor till förmån för människor med synhandikapp. (Mer 

information om The International Guide Dog Federation finns på deras webbplats 
www.igdf.org.uk) 

 
Lions kan främja och marknadsföra insatser om blindhet genom att delta i följande 
evenemang: 

• Helen Keller-dagen: 1 juni 
• Syn till alla - global servicekampanj: Oktober 
• Världsyndagen: Andra torsdagen i oktober 
• Internationella vita käppen-dagen: 15 oktober 
• Världsdiabetesdagen (Diabetesretinopati): 14 november 
• Lions ögonbanksvecka: Första veckan i december 
• Informationsmånad om grön starr: Januari (USA) 
• Informationsmånad om ögondonationer: Mars (USA) 
• Diabetes Alert – dagen: Mars (USA) 
• Lions kampanjmånad för insamling av glasögon: Maj  
• Internationella säkerhetsdagen för vita käppen (16 oktober) och Vita käppen-

veckan (USA: Tredje veckan i maj).  
 
För mer information besöker du organisationens webbplats www.lionsclubs.org. Klicka 
på svenska och därefter anger du sökordet ”syninformation och hjälpinsatser” i sökfältet. 
 
 
Internationella relationer 
 
Lions program om internationella relationer uppmuntrar medlemmarna att genomföra 
aktiviteter till stöd för organisationens tredje syfte: Att skapa och upprätthålla en anda av 
samförstånd mellan jordens folk. Specifika inom internationella relationer omfattar: 
 

• Internationell vänklubbsverksamhet är en frivillig och ömsesidig 
överenskommelse om vänskap mellan lionmedlemmar eller leomedlemmar i 
olika länder.  

• Lions dag med Förenta Nationerna (LDUN)  är ett årligt evenemang som hålls vid 
FN-högkvarteret, för att uppmärksamma den mångåriga relationen mellan LCI 
och FN. 
 

 
Lions medlemmar uppmuntras även till att genomföra aktiviteter under Lions 
internationella relationsmånad i oktober och världsdagen för kulturell mångfald för 
dialog och utveckling den 21 maj. 
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OBSERVERA: Det rekommenderas att två olika ordförande utnämns till distriktets 
ordförande för ungdomsutbyte respektive distriktets ordförande för internationella 
relationer, eftersom dessa hanterar olika uppgifter och ansvar.  
 
För mer information loggar du in på organisationens webbplats www.lionsclubs.org. 
Klicka på svenska och därefter anger du sökordet ”internationella relationer” i sökfältet. 
Du kan även kontakta Programs and Service Initiatives Department vid det 
internationella huvudkontoret via e-post programs@lionsclubs.org. 
 
 
 
 
Lions tillfällen för ungdom 
 
Alla Lions ungdomsprogram på distriktsnivå är samlade under paraplyet Lions tillfällen 
för ungdom. I oktober 2000 godkände den internationella styrelsen kommittén och 
befattningen distriktsordförande för Lions tillfällen för ungdom. Det rekommenderas att 
samma kommitté och ordförande tillsätts på klubbnivå och på multipeldistriktsnivå.  
 
Uppgiften för Lions tillfällen för ungdom är: Att ge världens unga möjlighet att prestera, 
utbilda sig, ta del av och hjälpa till, både individuellt och i grupp, genom att stödja 
aktiviteter som identifieras som positiva verksamheter inom området 
ungdomsutveckling. 
 
För att läsa mer om Lions tillfällen för ungdom besöker du organisationens webbplats 
www.lionsclubs.org. Klicka på Svenska och därefter anger du "Ungdom" i sökfältet. 
 
Följande är antagna program inom Lions tillfällen för ungdom: 
 
 
Internationell fredsaffischtävling  
 
Vänligen läs kapitel 14 (Public Relations) för detaljerad information om Lions internationella 
fredsaffischtävling. 
 
Leoklubbprogrammet  
 
En leoklubb är ett sponsrat samarbete av en eller fler lionklubbar och erbjuder unga 
människor möjligheter att utveckla sina ledarfärdigheter genom lokala hjälpinsatser. 
Oavsett om det är skolbaserade eller samhällsbaserade leoklubbar tillhandahåller de 
medlemmarna med kamratskap och tillväxt genom deltagande i lokala hjälpprojekt, 
insamlingsevenemang och möjligheter till ledarutveckling. 
 
Leoprogrammet ger Lions tillfälle att positivt påverka ungdomar och unga vuxna genom 
möjligheter som inspirerar till ett livslångt engagemang för hjälpinsatser. Programmet 
ger även tillfälle att uppmuntra framtida lionmedlemmar och utveckla ledare för livet. 
Genom att engagera sig i en leoklubb kan en lionklubb liva upp och inspirera sina 
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medlemmarna, en leoklubb kan även öka samhällets kännedom om fadderklubben 
vilket kan attrahera potentiella nya medlemmar, till exempel föräldrar och familjer. 
 
Leoklubbarna är öppna för unga människor med god karaktär och som har intresse av 
att utföra hjälpinsatser.  Alphaklubbar är utformade för ungdomar mellan 12-18 år. 
Dessa klubbar fokuserar på individuell och social utveckling bland tonåringar. 
Omegaklubbar är utformade för unga vuxna mellan 18-30 år. Dessa klubbar fokuserar 
på personlig och yrkesmässig utveckling av unga vuxna. Som sina motsvarigheter inom 
Lions tilltalar det både alphaklubbar och omegaklubbar att hjälpa sina grannar och se 
hur positiva resultat uppnås. För att främja tillväxt och stabilitet bland leoklubbarna i 
distriktet, uppmuntras distriktsguvernören att utse en leoordförande i distriktet. En 
leoordförande kan bidra till framgångarna i distriktet genom att marknadsföra, utveckla 
och tillhandahålla kontinuerligt stöd till leoklubbarna. 
 
 
Distriktets leoordförande är distriktets kontaktperson med leoklubbarna i distriktet. Om 
särskilda förutsättningar har uppfyllts kan leoklubbarna indelas i leodistrikt eller 
leomultipeldistrikt. I de områden där det inte finns något leodistrikt kan 
distriktsguvernören utnämna en leomedlem till biträdande leoordförande med uppgift att 
vara kontaktperson med och hjälpa den lionmedlem som har utsetts till distriktets 
leoordförande. 
 
Leoprogrammets rådgivande kommitté är ett av den internationella styrelsen godkänt 
sätt för leomedlemmar och lionmedlemmar att dela med sig av idéer om 
leoklubbprogrammet med Lions Clubs International. Panelmedlemmarnas 
ämbetsperiod är två år, under vilken de är rådgivare till LCI när organisationen 
utvärderar leoklubbprogrammet och verkar som programmets ambassadörer och 
förespråkare. Panelen ger leomedlemmar möjlighet att göra sin röst hörd i ärenden 
som kan påverka programmet samt ytterligare möjligheter till ledarutveckling. Panelen 
ger dem även möjlighet att bilda nätverk och dela med sig av idéer med 
leomedlemmar i alla sju konstitutionella områden, vilket hjälper dem att bättre förstå 
likheter och olikheter inom leoklubbprogrammet runtom i världen. Nomineringar kan 
göras varje verksamhetsår och formulär för att nominera leomedlemmar eller 
lionmedlemmar finns i Leo-zonen på LCI:s webbplats. 
 
Mer information om leoklubbprogrammet anger du ”Leo-zonen” i sökfältet på 
organisationens webbplats. Du kan även kontakta Leo Club Program Department via e-
post leo@lionsclubs.org.  
 
 
Lions internationella ungdomsläger och ungdomsutbyt e 
 
Lions ungdomsutbyte erbjuder unga människor, förslagsvis i åldern 15-21 år, fyra till sex 
veckors boende i värdfamilj. Ungdomsutbyten arrangeras av samarbetande lionklubbar i 
olika länder genom deras respektive ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte i 
distrikt och/eller multipeldistrikt. Lions internationella ungdomsläger är för unga 
människor, förslagsvis i åldern 16-22 år, från olika länder för att främja internationell 
förståelse. Lions klubbar, distrikt och multipeldistrikt kan genomföra dessa läger. 
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Mer information om ungdomsläger och ungdomsutbyte finns på organisationens 
webbplats, ange sökordet ”ungdomsläger och ungdomsutbyte” i sökfältet. Du kan även 
kontakta Programs and Service Initiatives Department via e-post 
youthexchange@lionsclubs.org.  
 
 
Lions unga ledare i service  
 
Programmet Lions unga ledare i service ger medlemmarna möjlighet att ge formell 
erkänsla till lokala unga frivilliga i åldern 12-18 år, vilka har deltagit i 50 eller 100 timmar 
av frivilliga insatser. Ungdomar som har deltagit i 50 timmar av frivilliga insatser erhåller 
erkänsla i form av ett silvercertifikat och ett brev från Lions Clubs Internationals 
president. Ungdomar som har deltagit i 100 timmar av frivilliga insatser erhåller erkänsla 
i form av ett guldcertifikat och ett brev från Lions Clubs Internationals president. 
 
Programmet Lions unga ledare i service är ett utmärkt program för klubbar som är 
intresserade av att samarbeta med ungdomar, men som inte har stor erfarenhet inom 
detta område.  
 
Mer information om programmet finns på organisationens webbplats 
www.lionsclubs.org. Klicka på Svenska och därefter anger du ”utmärkelse för unga 
ledare” i sökfältet till höger överst på sidan. 
 
 
Lions service för barn 
 
Programmet antogs år 2003 och har som mål att förbättra livet för barn och ungdomar 
som lever under svåra förhållanden, genom att tillhandahålla hälsovård och utbildning, 
både lokalt och internationellt.  
 
Lions service för barn symposieprogram  kan ge finansiellt stöd till upp till två (2) 
symposier per konstitutionellt område per verksamhetsår. Distrikt och multipeldistrikt 
kan ansöka om stöd med upp till USD 2 000 per symposium. Ansökan om symposium 
finns på organisationens webbplats. (Ange LSC-9  i sökfältet.) Ett symposium är ett 
forum som ger Lions medlemmar möjlighet att träffa lokala samhällsledare, lärare, 
sjukvårdspersonal och andra intresserade om insatser för barn i nöd. Programmet ger 
medlemmarna möjlighet att finna nya möjligheter till hjälpinsatser eller kan stödja redan 
befintliga program.   
 
Lions program Barn först  infördes under verksamhetsåret 2009-2010 och ger 
klubbarna idéer och förslag på konkreta projekt och aktiviteter som hjälper barn i nöd. 
Programmets material finns i ett paket som är enkelt att använda, till exempel en lista 
med projektidéer, fyra projektblad med riktlinjer och en aktivitetsvägledning, vilken 
innehåller information och formulär.  Lions barn först är ett utmärkt program för klubbar 
som är intresserade av att delta i serviceprojekt för barn, men som inte har stor 
erfarenhet inom detta område. Besök organisationens webbplats www.lionsclubs.org för 
mer information, ange ”barn först” i sökfältet. 
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Lions program Barn först har även en sida på Facebook där lionmedlemmar från hela 
världen kan mötas för att dela med sig av idéer och berätta om framgångsrika projekt 
och aktiviteter som hjälper barn i nöd.  
 
Klubbarna kan delta i Lions/UNICEF:s program vid namn skollådan . Detta program 
hjälper barn att fortsätta sin utbildning efter det att till exempel en katastrof har avbrutit 
elevernas normala skolgång. Skollådan innehåller tillräckligt med material för en lärare 
och upp till 40 studenter. Leoklubbar, lionklubbar, distrikt och multipeldistrikt kan donera 
till LCIF. För en donation om USD 500 eller mer kommer ett tygmärke att tilldelas. Ett 
Chevron-märke kommer att tilldelas för donationer om USD 500 eller mer under 
efterföljande år.  
 
Besök organisationens webbplats www.lionsclubs.org, klicka på Svenska, och ange 
ordet ”skollådan” i sökfältet. 
 
Lionmedlemmar uppmuntras att delta i läsprogrammet  för att främja läs- och 
skrivkunskaper och tillgången till utbildningsverktyg och teknik bland barn. För mer 
information besöker du organisationens webbplats och anger "läsprogram" i sökfältet.  
 
För mer information om Lions Service för barn kontaktar du Programs and Service 
Initiatives Department via e-post children@lionsclubs.org. 


