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Lionklubbar vid högskolor och universitet

Skapa

Verklig
Förändring

LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH

UNIVERSITET ger möjlighet för studenter

och lärare att ta itu med unika behov i om-

rådet samt att nå ut i det lokala samhället

och till samhällen runtom i världen.

Som medlem i en lionklubb vid en högskola

eller ett universitet hjälper du till att be-

stämma vilka hjälpinsatser klubben ska ar-

beta med för att göra en skillnad i världen.



Lionmedlemmar är personer som

samarbetar för att tillgodose angelägna

behov runtom i världen. 1,3 miljoner

medlemmar i mer än 45 000 klubbar i

mer än 200 länder gör Lions Clubs In-

ternational till världens största

serviceklubborganisation.

Lions är mest kända för att förhindra

blindhet i världen, men deltar även i

andra typer av projekt, från att hjälpa

människor i nöd till att hjälpa dem som

har drabbats av naturkatastrofer.

Fördelar för studentmedlemmar

• Möjlighet att göra frivilliginsatser,
både lokalt och internationellt

• Vara en del i världens största
serviceklubborganisation

• Förbättra sina presentationsfärdigheter

• Stärka sina färdigheter som projektledare

• Bilda nätverk

• Stärka sitt CV

• Medlemskapet kan transfereras

• Möjligheter att leda klubben och dess
aktiviteter

• Öka sina färdigheter som ledare

Förslag på aktiviteter

• Göra hjälpinsatser under loven

• Återvinning av glasögon

• Halloween-party för personer med
nedsatt syn

• Utdelning av mat till personer i nöd

• Katastrofhjälp

• Special Olympics

• Handledare och mentor

• Servera mat vid hem för hemlösa

Lionklubbar vid högskolor och universitet

låter studenterna utforma projekt som de

är intresserade av och som hjälper männi-

skor i nöd.

Kom med i våra forum på inter-

net för att bilda nätverk med

andra medlemmar och lära dig

mer om oss.

Du finner oss på Facebook

och på MySpace, du kan följa

oss på Twitter och se våra videor

på YouTube.

Vilka är
Lions?


