
Champions lionklubbar
Champions lionklubbar stödjer Special Olympics och fokuserar 
på att hjälpa och ge kraft till personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. Tillsammans kan Special Olympics 
och Lions Clubs International inte endast förbättra synen för 
personer med intellektuellt handikapp runtom i världen, utan 
även samordna LCI:s organisationsstruktur för att därmed 
kunna tillhandahålla större möjligheter för hjälpinsatser till 
människor med olika förutsättningar. Champions lionklubbar 
är en klubbtyp för personer med specialintresse och visar 
vägen hur Lions Clubs International är en av de främsta 
hjälporganisationerna, både vad gäller antal och omfattning.
 
GLOBALA MÖJLIGHETER TILL 
HJÄLPINSATSER
Det globala partnerskapet mellan Lions Clubs International och 
Special Olympics inleddes år 2001 i samband med expansion av 
Opening Eyes-programmet. Det har finansierats av Lions Clubs 
International Foundation (LCIF) och mer än USD 30 miljoner har 
använts till att rädda syn och förhindra blindhet bland Special 
Olympics-idrottare från hela världen. Sedan 2001:
•  Mer än 350 000 Special Olympics-idrottare har fått den 

högkvalitativa ögonvård de förtjänar.
•  Mer än 110 000 idrottare har erhållit glasögon. 
•  Mer än 30 000 lionmedlemmar i världen har frivilligt ställt upp med 

tid och stöd för Special Olympics som ett synligt bevis på vårt 
motto "Vi hjälper”.

 
Champions lionklubbar har inte endast möjlighet att stödja 
programmet Opening Eyes, utan de kan även stödja Special 
Olympics-idrottarna genom initiativen Healthy Athletes®, 
inkluderande idrott, utveckling i tidig barndom, seminarier om 
familjehälsa, donationer, frivilliga vid idrottsevenemang och mycket 
mer! Champions lionklubbar spelar en mycket viktig roll vid Special 
Olympics-idrottarnas evenemang med stöd och hjälp samt kan 
förbättra livet för Special Olympics-idrottarna och deras familjer 
genom följande projekt: 
•  Tillhandahålla högkvalitativa synundersökningar och 

uppföljningsinsatser.
• Hjälpa till vid lokala tävlingar och turneringar.
• Vara supportrar vid Special Olympics-evenemang.
•  Främja engagemang i och möjligheter till inkluderande idrott för 

leomedlemmar.
•  Planera och vara talare vid forum om familjehälsa, för att utbilda 

familjer om intellektuell funktionsnedsättning. 
•  Vara en lokal resurs för idrottare och deras familjer.
• Vara tränare och ledare vid träning och tävlingar.
• Vara mentorer för de ledare som utbildas.
 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning bör också 
uppmuntras att bli medlemmar i den Champions lionklubb du bildar. 
 

RIKTIGA CHAMPIONS
År 2010 bestämde Lions Clubs International och 
Special Olympics gemensamt att ordet ”Champions” 
skulle beteckna lionklubbar som har främsta fokus på 
Special Olympics-relaterade projekt som engagerar 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Champions lionklubbar stödjer Special Olympics-
idrottare för det de är: Mästare. De är mästare när de 
stiger ut på löparbanor och planer för att tävla. De är 
mästare när de sprider glädje, förändrar attityder och 
lär ut tolerans. De är mästare när de skapar en mer 
accepterande värld för alla.

OM SPECIAL OLYMPICS
Special Olympics utvecklar och ger kraft till ledare 
samt fokuserar insatser som direkt påverkar 
människor med intellektuell funktionsnedsättning 
och samhällen där de bor. Genom att samordna 
kraften i människor att förändra hjärtan, tankesätt och 
handlingar skapar vi samordnade och accepterande 
samhällen i världen.
 
Special Olympics grundades 1968 av Eunice 
Kennedy Shriver och är världens största 
sportorganisation för barn och vuxna med 
intellektuell funktionsnedsättning. Special Olympics 
tillhandahåller träning och tävlingar året runt i mer 
än 30 olympiadliknande idrotter till mer än 4,5 
miljoner idrottare i 170 länder. Läs mer på www.
specialolympics.org.



STEG ATT BILDA 
CHAMPIONS LIONKLUBBAR
Champions lionklubbar är unika, då de 
kräver lagarbete och kommunikation mellan 
de två organisationerna. Det kommer vara 
både till nytta och nödvändigt att säkerställa 
lämpligt samarbete och god kommunikation 
mellan Lions och Special Olympics lokala 
organisation när processen inleds. Att bilda 
en Champions lionklubb går till på samma 
sätt som att bilda en traditionell lionklubb. 

Innan en arbetsgrupp samlas och inleder 
rekrytering av nya medlemmar bör Lions 
Clubs International kontaktas, för att 
beställa ett informationspaket om att bilda 
nya klubbar. LCI har följande resurser som 
hjälper till med att bilda nya klubbar:
•  Handbok för bildande av nya klubbar 

(TK-1)
•  Guiding Lions
•  Bara fråga! Handbok (ME-300)
•  Champions lionklubbar, broschyr (EX-546)
•  Utbildning i att bilda nya klubbar (Lions 

utbildningscenter)
  
Processen att bilda en Champions 
lionklubb kan ta åtta veckor eller mer. 
För att behålla engagemang och intresse 
bland tänkbara medlemmar om processen 
tar längre tid, kan ni bilda en klubbfilial 
så att projekt kan genomföras och 
rekryteringsinsatserna kan fortsätta bland 
de nya medlemmarna. En klubbfilial gör 
det möjligt för en liten grupp människor 
(5-20 personer) att göra skillnad snabbare. 
När klubbfilialen når 20 medlemmar 
omvandlar ni den till en ny lionklubb. Under 
hela processen är det mycket viktigt att 
upprätthålla kommunikation med potentiella 
medlemmar, för att hålla dem uppdaterade 
och informerade. 
 
Stegen nedan ger en översikt över 
processen att bilda en ny klubb. En 
detaljerad beskrivning finns i Handbok för 
bildande av nya klubbar (TK-1) 

Steg ett: Kontakta den lokala Special Olympics-avdelningen och den lokala lionklubben.
Lions Clubs International och Special Olympics har ett globalt samarbete, men Special Olympics-organisationen i varje land kanske 
inte är bekant med Lions struktur och medlemmarna kanske inte känner till Champions lionklubbar. Därför kan det bli nödvändigt att 
kontakta båda grupperna, för att berätta om samarbetet och intresset av att bilda en Champions lionklubb. 
 
Det är även viktigt att du kontaktar en befintlig lionklubb i det område där du skulle vilja bilda en ny klubb. Målet med dessa möten är 
att skapa kontakt med den lokala Special Olympics-organisationen samt skapa en vision om en ny Champions lionklubb.

Bilda den nya klubben
För att bilda en Champions lionklubb behövs:
• 20 eller fler chartermedlemmar.
•  En fadder i form av klubb, distriktsråd, distriktskommitté eller zon. En 

andra fadderklubb från en annan ort kan också utses. Fundera över 
att låta en befintlig Champions lionklubb vara fadder. 

•  Distriktsguvernörens godkännande.
•  Komplett ifylld charteransökan.
•  Tillämpliga charteravgifter och certifieringsformulär.

Alla länder med aktiva Special Olympics-program leds av frivilliga 
ledare eller anställd personal. Kontaktinformation till dessa kan man 
få fram genom att söka på webbplatsen specialolympics.org. Den 
lokala Special Olympics-organisationen kommer att kunna hänvisa 
dig till lokala program i ditt område och om större evenemang eller 
hälsoundersökningar där Lions engagemang och stöd skulle vara 
mycket uppskattat.



Steg två: Bilda en arbetsgrupp
Bildande av nya klubbar bör vara en laginsats, för att säkerställa en lyckad 
rekrytering och en framgångsrik ny klubb. Den grupp som arbetar med att 
bilda den nya klubben bör bestå av medlemmar som är intresserade av 
nyklubbildning och som har en passion för Special Olympics samt att förbättra 
livet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Medlemmar som 
förstår kraften i samarbetet mellan Lions och Special Olympics kommer att bli 
värdefulla medlemmar i gruppen. Den lokala Special Olympics-organisationen 
och andra intresserade kan bli utmärkta rådgivare till gruppen. Använd 
Handbok för bildande av nya klubbar (TK-1) som resurs om hur man bygger 
upp en bra grupp. 
 
Steg tre: Marknadsför och rekrytera 
Under det att arbetsgruppen rekryterar nya medlemmar är det viktigt att 
komma ihåg att Lions medlemmar rekryterar nya medlemmar. Det ansvaret 
ligger inte på Special Olympics. Special Olympics personal, frivilliga, idrottare 
och deras familjer kan naturligtvis tillfrågas om att bli medlemmar och det är 
upp till dem om de vill hjälpa till med att rekrytera nya medlemmar. Champions 
lionklubbar har en webbsida med exempel på inbjudningsbrev och en 
broschyr som är till hjälp under rekryteringen.
 
Steg fyra: Informationsmöte
Informationsmötet är första gången de tänkbara medlemmarna träffas för 
att få veta mer om Lions Clubs International och den nya klubben. Under 
detta möte presenterar du information om och vision för en Champions 
lionklubb i området, till exempel möjliga projekt och aktiviteter, möjliga 
mötestider och lokaler, exempel från andra lionklubbar, medlemsförmåner och 
medlemsavgifter. Efter mötet kontaktar du deltagarna, för att tacka för deras 
deltagande i mötet och för att uppmuntra dem att delta i organisationsmötet. 
Kontakta även potentiella medlemmar som inte hade möjlighet att delta i 
mötet, för att uppdatera dem om vad som avhandlades på mötet och bjud in 
dem att delta i nästa möte.   
 
Steg fem: Organisationsmöte
Vid organisationsmötet väljer klubbmedlemmarna tjänstemän och börjar 
planera sina första serviceprojekt. Innan gruppen går vidare måste klubbens 
eller klubbfilialens charteransökan fyllas i, så att medlemmarna täcks av Lions 
ansvarsförsäkring och därmed kan utföra hjälpinsatser som medlemmar.   
 
Steg sex: Den nya klubbens ansökan och godkännande av charter
Din klubb kommer att tilldelas den särskiljande beteckningen ”Champions”, 
vilken placeras efter det officiella ortsnamnet. På grund av varumärkesregler 
kan Champions lionklubbar inte använda uttrycket Special Olympics i sitt 
namn. Se baksidan eller frågor och svar på webbplatsen för mer information 
om Special Olympics varumärkespolicy. 
 
Den nya klubbens rekvisita och material till chartermedlemmarna, till exempel 
nålar och certifikat, skickas till den nya klubbens Guiding Lion efter det att 
ansökan har godkänts. 
 
Charterbrevet, tillsammans med ett gratulationsbrev från den internationella 
presidenten och ett tygmärke till fadderklubben, skickas till distriktsguvernören 
eller samordningslion för att delas ut under charterfesten. Annan 
klubbrekvisita kan köpas från Club Supplies Department vid det internationella 
huvudkontoret.  
 
Steg sju: Charterfest
Charterfesten ger möjlighet att fira bildandet av den nya lionklubben samt 
uppmärksamma de Special Olympics-idrottare och deras familjer som klubben 
kommer att hjälpa. Bjud in idrottare, familjemedlemmar och Special Olympics 
personal att delta. Fundera över att låta dessa grupper tala vid evenemanget. 
Även idrottarna kan delta i charterfestens program. Använd Planeringsguide 
för charterfest (TK-26) som hjälp för att planera evenemanget. 

FÖRSTA ÅRET OCH DÄREFTER 
Framgångarna för er nya Champions lionklubb 
är beroende av att bygga upp och upprätthålla 
starka relationer med medlemmarna och 
den lokala Special Olympics-organisationen. 
Det första steget du kan ta för att skapa 
denna relation är att utnämna en medlem till 
kontaktperson, vilken kommer att dela med 
sig av information med klubben och Special 
Olympics. Dessutom kan klubben:
•  Bjuda in Special Olympics personal till 

klubbmöten minst tre gånger per år och 
verksamhetschefen en gång per år.

•  Fortlöpande utbilda och uppdatera Lions 
medlemmar om Special Olympics och de 
idrottare de hjälper.

•  Bjuda in Special Olympics globala informatörer, 
personal, idrottare och frivilliga till klubbmöten, 
distriktsmöten och andra evenemang.

•  Förbättra eller utveckla Special Olympics 
evenemang, insamlingar och turneringar.

•  Marknadsföra framgångar i både Special 
Olympics och Lions PR-kanaler.

•  Fråga om en lionmedlem kan tala vid lämpligt 
Special Olympics-möte, evenemang, forum 
etc.

•  Delta i Special Olympics evenemang i 
blandade lag vid namn Unified Sports®.

•  Be att få delta med en utställning eller bord vid 
Special Olympics evenemang och möten.

•  Bli aktiv i de projekt och aktiviteter som 
traditionella lionklubbar och distriktet 
genomför. 

•  Genomföra ett årligt planeringsmöte med 
lionklubbens ledare och Special Olympics 
regionala ledare.

Medlemsrekrytering
Vid rekrytering av nya medlemmar bör du 
tänka på att fråga personer med anknytning till 
Special Olympics eller som har en önskan om 
att skapa samhällen som accepterar människor 
med olika förmåga.  
•  Special Olympics-idrottare. 
•  Lokal Special Olympics-personal, tränare och 

frivilliga.
•  Special Olympics-idrottarnas familjer.
•  Lionmedlemmar med intresse för Special 

Olympics.
•  Speciallärare och annan skolpersonal. 
•  Samhällsgrupper som fokuserar på människor 

med intellektuell funktionsnedsättning.
•  Sponsorer av Special Olympics.



SPECIAL OLYMPICS ALLMÄNNA 
REGLER
På samma sätt som Lions Clubs International har en 
varumärkespolicy som ett juridiskt skydd för våra klubbar, 
distrikt och den internationella organisationen har även 
Special Olympics en egen policy och regler. Nedan följer 
information för Lions klubbar om Special Olympics officiella 
generella regler:
1.   Lions klubbar ska inte använda Special Olympics namn 

eller logotyp i sina officiella charterhandlingar (dvs. Lions 
klubbar får inte använda ”Special Olympics” eller en 
förkortning av detta i sitt klubbnamn).

2.   Lions klubbar kan emellertid genom 
marknadsföringsevenemang, insamlingar och aktiviteter 
framföra att de stödjer Special Olympics och dess 
uppgift, syfte och mål.

3.    Lions klubbar som stödjer Special Olympics behöver inte 
göra det exklusivt, utan kan även stödja andra ideella 
organisationer.

4.    I det fall en lionklubb önskar stödja Special Olympics 
exklusivt kan den använda följande budskap i sin 
marknadsföring och kommunikation, vilket är på licens 
av Special Olympics International:  
•  Lions Club X stödjer Special Olympics [Programmets 

namn och logotyp]. 
     •  Lions Club X i samarbete med Special Olympics 

[Programmets namn och logotyp]. 
  Licens kan beställas från Special Olympics genom 

att kontakta Membership Department via e-post 
memberops@lionsclubs.org.

5.   Användande av Special Olympics logotyp i dessa fall 
skall göras i enlighet med Special Olympics riktlinjer för 
varumärket.

6.   Special Olympics kommer inte att utöva någon tillsyn 
av medel som samlats in av Lions klubbar till stöd för 
Special Olympics aktiviteter.

7.   När en lionklubb samlar in pengar där alla medel kommer 
att gå till Special Olympics bör klubben samarbeta med 
den lokala Special Olympics-organisationen, för att 
säkerställa samordning av insatser och samarbete.

 
Lions Clubs International är en stolt partner till Special 
Olympics. Alla lionklubbar ombeds att följa ovanstående 
regler.

22,4 % av Special Olympics-idrottarna har aldrig 
deltagit i en ögonundersökning.
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