
LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Engagera dig!
Använd detta beställningsformulär för att
beställa detaljerad information om hur du
genomför utmärkelseprogrammet Lions
unga ledare i service i din klubb. Du
kommer att erhålla en vägledning med
detaljerade instruktioner, material och
formulär. Du kommer även att erhålla ett
flygblad som kan användas till att locka
ungdomar att delta samt uppmuntra till
stöd från skolor, leoklubbar och andra
grupper. Detta material finns även
tillgängligt på Lions Clubs Internationals
webbplats www.lionsclubs.org.

Lions tillfällen för ungdom
Utmärkelserna inom Lions unga ledare i
service är en del i programmet Lions
tillfällen för ungdom. Målet 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.

Unga människor som gör
frivilliginsatser blir vuxna som gör
hjälpinsatser. Genom utmärkelserna
inom Lions unga ledare i service
uppmuntrar din lionklubb ungdomar
till att delta i filosofin och vanan att
utföra hjälpinsatser.

För ytterligare information kontaktar du:

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

Telefon: 630-571-5466
Fax: 630-571-1692
programs@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org
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Utmärkelser för Lions
unga ledare i service

UTMANA UNGDOMAR ATT
GÖRA HJÄLPINSATSER



Utmärkelser för Lions
unga ledare i service
Utmärkelsen Lions unga ledare i service
ger erkänsla till unga människor,
förslagsvis 12 - 18 år, för deras insatser i
samhället under tolv månader.

50 arbetstimmar = Silverutmärkelse
100 arbetstimmar = Guldutmärkelse

Upplev fördelarna för ungdomarna,
samhället och er klubb!

Ungdomarna kommer att:
• Uppleva hur berikande det är att

göra hjälpinsatser.
• Uppnå betydande nivåer av engagemang

i samhället.
• Erhålla erkänsla.

Samhället kommer att:
• Förbättras tack vare de unga

människornas insatser.
• Bli mer informerade om möjligheter

till hjälpinsatser.
• Stödja pågående insatser av ungdomar

och andra människor.

Er lionklubb kommer att:
• Bygga relationer i samhället.
• Uppmuntra människor till att

göra hjälpinsatser.
• Introducera unga människor till

framtida möjligheter till hjälpinsatser
och ledarskap.

Utmärkelser för Lions
unga ledare i service
Beställning av information

� Vänligen skicka ett informationspaket
till min lionklubb om utmärkelse-
programmet Lions unga ledare i service.

Skicka detta formulär i ett kuvert till:

Youth Programs Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
USA

Du kan även skicka det via fax:
630-571-1692
Du kan även skicka det via e-post:
programs@lionsclubs.org

NAMN

LIONKLUBBENS NAMN

DISTRIKT

ADRESS (EJ POSTBOX)

ORT

LAND POSTNUMMER

TELEFONNUMMER VID LEVERANSADRESSEN

Programöversikt
Utmärkelser för Lions unga ledare i service
sponsras av den lokala lionklubben.
Klubbarna kan ge erkänsla till alla de
ungdomar som har uppfyllt kraven. Här
följer en översikt över programmet.

• Lionklubben bjuder in lokala skolor,
leoklubbar och andra ungdomsgrupper till
att delta och distribuerar programmaterial.

• En lionmedlem samordnar med skolans
personal, leorådgivare och ledare för
ungdomsgrupper, vilka intygar
ungdomarnas hjälpinsatser och skickar in
utmärkelseformulär till lionklubben.

• Lionmedlemmen beställer utmärkelser från
Lions Clubs International.

• Lions Clubs International utfärdar ett
gratulationsbrev från den internationella
presidenten och ett certifikat till varje
mottagare.

• Lionklubben genomför en speciell
utmärkelseceremoni för mottagarna.
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