
EN HANDLEDNING FÖR LIONKLUBBAR

LIONS CLUBS INTERNATIONAL

Utmärkelser för Lions
unga ledare i service

UTMANA UNGDOMAR ATT GÖRA HJÄLPINSATSER



U tmärkelsen Lions unga ledare
i service ger erkänsla till
unga människor, förslagsvis

12 - 18 år, för deras insatser i
samhället under tolv månader.
• 50 timmars service
= Silverutmärkelse

• 100 timmars service
= Guldutmärkelse

Mottagarna kommer att erhålla ett
silvercertifikat eller ett guldcertifikat
och ett brev från Lions Clubs
Internationals president.

Utmärkelserna representerar två
viktiga åtaganden inom Lions:
• Att förbättra samhällets

utveckling, kultur samt social och
moralisk välfärd i linje med Lions
motto “Vi tjäna”.

• Att hjälpa unga människor att bli
ansvarsmedvetna medborgare och
samhällsledare.

Genom programmet Lions unga
ledare i service kan din lionklubb
fokusera på sina mål och motivera
unga människor att utföra
hjälpinsatser i samhället, vilket
kommer att gagna både
ungdomarna och klubben.

Fördelar för
ungdomarna
Programmet Lions unga ledare i
service gagnar ungdomar genom:
• Uppmuntrar till deras engagemang

i hjälpinsatser, vilket leder till
personlig tillfredsställelse och
möjligheter att utveckla egna
färdigheter.

• Ger erkänsla från en internationell
organisation, vilket kan anges på
ansökan till universitet eller på CV.

• Ökar deras kunskaper om Lions
Clubs International och de
möjligheter som erbjuds
serviceinriktade unga och vuxna.

Fördelar för
lionklubbarna
Utmärkelser för Lions unga ledare i
service är till nytta för
lionklubbarna genom:
• Bygger relationer mellan skolor,

ungdomsgrupper och
serviceintresserade ungdomar.

• Marknadsför Lions filosofi
“Vi tjäna”.

• Ökar klubbarnas antal av
utmärkelser till ungdomar.

• Ökar klubbarnas möjligheter till
PR tack vare publicitet i samband
med överlämnande.

• Introducerar unga människor till
framtida möjligheter till
hjälpinsatser och ledarskap.

Komma igång
Det första kravet för att komma
igång med programmet är att
klubbens medlemmar beslutar att
erbjuda detta utmärkelseprogram till
lokala ungdomar. Efter det att
beslutet har tagits bör en medlem
utses till att ansvara för samordning
av utmärkelseprogrammet. Denna
medlem kan sitta med i klubbens
kommitté Lions tillfällen för ungdom.

Denna handledning och tillhörande
flygblad innehåller instruktioner,
exempel och formulär att användas
av den medlem som ansvarar för
programmet.

UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDARE I SERVICEUTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDARE I SERVICE

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.

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.



STEG FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT UTMÄRKELSEPROGRAMSTEG FÖR ETT FRAMGÅNGSRIKT UTMÄRKELSEPROGRAM

1. Fundera över hur programmet
Lions unga ledare i service kan
fungera i din lionklubb. Börja med
att läsa igenom denna handledning,
vilken innehåller:
• Information om utmärkelser
• Rekommendationer om erkänsla
• Uppföljningsformulär
• Certifieringsformulär för
skola/ungdomsgrupp

• Klubbens formulär för beställning
av utmärkelser

• Exempel på pressmeddelande
om programmet

• Exempel på pressmeddelande om
överlämnande av utmärkelser

• Riktlinjer att involvera ungdomar i
Lions hjälpinsatser

Bifogade flygblad är utformat att
användas av skolor, leoklubbar och
andra ungdomsgrupper.
Det innehåller:
• En miniaffisch för att attrahera

ungdomar att delta.
• Instruktioner för den vuxna

ledaren i skolan eller
ungdomsgruppen.

Om din klubb redan delar ut
stipendier eller annan typ av
erkänsla till ungdomar kan ni
inkludera utmärkelser till Lions
unga ledare i service i befintliga
program. Utse en medlem att
ansvara för samordningen av
utmärkelseprogrammet.

Fundera över om ni vill överlämna
minnessaker, stipendier eller priser
som komplement till brevet och
certifikatet från Lions Clubs
International. I så fall kan ni
kontakta företag eller privatpersoner
för att undersöka om de är
intresserade av att vara sponsorer.

2. Fastställ en tidsplan och sista
datum (frivilligt) för programmet
Lions unga ledare i service. Lions
Clubs International har inga
specifika datum för detta program,
utan din klubb kan beställa

utmärkelser när som helst under
året. Emellertid kan din klubb finna
att det är till hjälp att fastställa
specifika datum, så att utmärkelser
kan överlämnas vid ett speciellt
tillfälle och därmed skapa
uppmärksamhet om mottagarens
prestation och om klubben. Se nästa
sida för förslag på hur utmärkelser
kan överlämnas.

Om klubben har lagt fast ett sista
datum när skolans/ungdomsgrup-
pens certifieringsformulär måste
returneras bör detta datum finnas
med i marknadsföringsmaterialet
och på certifieringsformuläret.

3. Kontakta skolor, leoklubbar och
andra ungdomsgrupper och fråga
om de vill delta. Ring eller skicka
e-post till dem för att fråga efter
namn och kontaktinformation till

den vuxna ledaren. Fråga även
efter kontaktinformation till
ungdomsgrupper som är verksamma
i skolan. Om din klubb har en
leoklubb skall naturligtvis
leomedlemmarna inbjudas till att
delta! Många ungdomsgrupper,
till exempel scoutkårer och
religiösa grupper, fokuserar på
hjälpinsatser och kan därmed vara
naturliga samarbetspartner inom
detta program.

Ring eller skriv till respektive vuxen
ledare i skolor/ungdomsgrupper för
att ta reda på om de är intresserade
av att delta i programmet. Förklara
hur programmet Lions unga ledare i
service är till nytta för ungdomar.
Skicka/överlämna detaljerad
information om programmet till de
grupper som är intresserade av att
delta. Skicka/överlämna följande till
den vuxna ledaren:
• Flygblad (med information om

sista datum, om lämpligt).
• Uppföljningsformulär
• Skolans/ungdomsgruppens

certifieringsformulär (med sista
datum, om lämpligt).

Om klubben kommer att samarbeta
med mer än en grupp skriver du ut
fler exemplar från LCI:s webbplats
www.lionsclubs.org. Ytterligare
exemplar kan även beställas från
Lions Clubs International, se
kontaktinformation längst bak.

4. Skicka ett pressmeddelande
om programmet till lokala
media. Anpassa exemplet på
pressmeddelande som finns i
denna handledning.

5. Håll kontakt med deltagande
skolor, leoklubbar och
ungdomsgrupper. Följ upp
framstegen efter det första
mötet och kontakta dem igen
cirka en månad innan formuläret
ska returneras.

Ert lokala program Lions unga
ledare kan omfatta följande
tidsschema:

• Kontakt med vuxna ledare i
skolor, leoklubbar och andra
ungdomsgrupper.

• Marknadsföring till skolor
och/eller ungdomsgrupper och till
andra ungdomar som din klubb
har kontakt med.

• Tid för deltagande i hjälpinsatser
(kan bero på skolåret, kalenderåret
eller andra begränsningar).

• Sista dag för vuxna ledare i skolor
och ungdomsgrupper att skicka in
skolans/ungdomsgruppens
certifieringsformulär till din klubb.

• Insändande av lionklubbens
beställning av utmärkelser
tillsammans med
skolans/ungdomsgruppens
certifieringsformulär.

• Lions Clubs International
handlägger och utfärdar
gratulationsbrev och certifikat
(detta kan ta 2-3 veckor plus
leveranstiden).

• Överlämnande av utmärkelserna
vid ett speciellt evenemang.



6. Planera ett arrangemang där
utmärkelserna överlämnas. Se
förslag nedan.

7. Samla in och skicka in
skolans/ungdomsgruppens
certifieringsformulär från varje
deltagande skola/ungdomsgrupp.
Innan utmärkelserna beställs:
• Gå igenom skolans/ungdomsgrup-

pens certifieringsformulär och se
till att informationen är korrekt
och tydlig.

• Ange klubbens namn i rutan i det
nedre högra hörnet på formuläret.

• Fyll i formuläret för beställning
av utmärkelser.

• Bifoga skolans/ungdomsgruppens
certifieringsformulär tillsammans
med klubbens beställning av
utmärkelser och skicka dem till

Youth Programs Department vid
Lions Clubs International.

Det tar cirka 2-3 veckor, plus
leveranstid, för Lions Clubs
International att handlägga
beställningen. Ett brev och ett
certifikat kommer att utfärdas till
varje mottagare som har angivits på
skolans/ungdomsgruppens
certifieringsformulär. Lions Clubs
International kommer att skicka
dem till klubben för överlämnande
till mottagarna.

8. Underrätta mottagarna och
deras familjer om när utmärkelserna
kommer att överlämnas. Be
mottagarna bekräfta att de kan
delta. Om så är lämpligt kan även
mottagarnas familjer bjudas in som
lionklubbens gäster.

9. Skicka ett pressmeddelande om
överlämnande av utmärkelserna till
lokala media. Se förslag nedan.

10. Överlämna brev och certifikat
vid ett speciellt evenemang. Se
förslag nedan.

11. Tacka deltagande skolor,
leoklubbar och ungdomsgrupper för
deras deltagande. Uppmuntra dem
till att delta i klubbens nästa
aktivitet Lions unga ledare i service
och i klubbens hjälpprojekt.

Din klubb kan överlämna
utmärkelserna Lions unga ledare i
service vid ett tillfälle och på ett sätt
som inte endast uppmärksammar
ungdomarnas prestationer, utan
som även skapar uppmärksamhet
om klubben. Att överlämna
utmärkelserna offentligt skapar
uppmärksamhet om programmet
och större förståelse för hur viktiga
ungdomarnas och klubbens
insatser är.

Typer av evenemang
För att skapa uppmärksamhet kan
utmärkelserna överlämnas under ett
offentligt evenemang. Här följer
några förslag:
• En mottagning eller middag

arrangerad av lionklubben
• Ett möte i lionklubben eller

leoklubben
• Vid en skolavslutning
• En samling i skolan där

utmärkelser överlämnas
• Avslutning i ungdomsgruppen där

utmärkelser överlämnas
• Evenemang som uppmärksammar

frivilliga
• Överlämnande på platsen där

ungdomarna har utfört insatser

• Lokal festival eller mässa
• Religiöst evenemang

Om klubben planerar att överlämna
utmärkelserna vid ett evenemang i
skolan/ungdomsgruppen eller annat
lokalt evenemang bör detta planeras
i god tid.

Utmärkelsen omfattar
Lions Clubs International kommer
att översända ett certifikat samt ett
gratulationsbrev undertecknat av
den internationella presidenten för
varje mottagare som har
inrapporterats. Certifikatet och
brevet bör överlämnas till
ungdomarna vid en speciell
ceremoni. Som komplement kan
klubben även överlämna
minnessaker, stipendier eller priser.
Lämpliga saker att överlämna finns i
Lions rekvisitakatalog eller i
katalogen på LCI:s webbplats
www.lionsclubs.org.

Gäster
Planera in evenemanget på en tid
och plats, så att så många mottagare
som möjligt kan delta.

Förutom mottagarna kan klubben
även bjuda in:
• Vuxna ledare i deltagande skolor,

leoklubbar och ungdomsgrupper
• Lokala media
• Lionklubbens medlemmar
• Samhällsledare
• Mottagarnas föräldrar och andra

familjemedlemmar
• Representanter för organisationer,

myndigheter och institutioner
där ungdomarna har genomfört
insatser

Publicitet
Samarbeta med klubbens
PR-ordförande för att
marknadsföra programmet.
• Sammanställ ett pressmeddelande

om överlämnade av
utmärkelserna, se förslag i denna
handledning. Skicka det till
lokala media.

• Bifoga om möjligt en bild på
mottagarna.

• Bjud in lokala media till att delta
vid utmärkelseevenemanget.

FÖRSLAG TILL ÖVERLÄMNANDE AV UTMÄRKELSERFÖRSLAG TILL ÖVERLÄMNANDE AV UTMÄRKELSER



LIONKLUBBENS NAMN DISTRIKT

ORT LAND KLUBBNUMMER

Lionmedlem som fyller i detta formulär:

NAMN

TITEL

TELEFON FAX E-POST

Adressera och skicka brev och certifikat till:

(NAMN)

ADRESS (EJ POSTBOX)

ORT LAND POSTNUMMER

TELEFONNUMMER VID LEVERANSADRESS

Instruktioner:
1. Fyll i all begärd information.

2. Se till att all information på
skolans/ungdomsgruppens
certifieringsformulär är korrekt
och tydlig.

3. Ange lionklubbens namn i rutan i
det nedre högra hörnet på
skolans/ungdomsgruppens
certifieringsformulär.

4. Bifoga originalet av
skolans/ungdomsgruppens korrekt
ifyllda certifieringsformulär för

varje ungdom som ska tilldelas brev
och certifikat. Bifoga formulären
tillsammans med denna sida.
Behåll en kopia av alla formulär
för egen del.

5. Skicka de ifyllda formulären till:
Youth Programs Department
Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
Fax: 630-571-1692
E-post: programs@lionsclubs.org

Det kan ta Lions Clubs International
2-3 veckor att handlägga dessa
formulär samt utfärda
gratulationsbrev och certifikat till
varje mottagare. Alla gratulationsbrev
och certifikat kommer att skickas till
adressen ovan.

UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDARE I SERVICE

KLUBBENS FORMULÄR FÖR
BESTÄLLNING AV UTMÄRKELSER
Ska skickas in av lionklubben till Lions Clubs International



Lions Clubs International och den lokala lionklubben visar erkänsla för ungdomar som utför
hjälpinsatser i samhället. Använd detta formulär för att notera antal arbetstimmar. Returnera det
ifyllda formuläret till den vuxna ledaren i din skola eller ungdomsgrupp.

50 timmars service = Silverutmärkelse
100 timmars service = Guldutmärkelse

FÖRNAMN EFTERNAMN

POSTADRESS

ORT POSTNUMMER

TELEFON E-POST ÅLDER
� POJKE � FLICKA

Datum Serviceaktivitet Kod för aktiviteten* Plats Timmar

* KODER FÖR SERVICEAKTIVITETERNA
Ange kategori för varje aktivitet i kolumnen ovan.

1 - Miljö 4 - Läs- och skrivkunnighet, utbildning 7 - Hjälp till barn 10 - Övrigt
2 - Hälsovård 5 - Katastrofhjälp 8 - Hjälp till äldre
3 - Säkerhet 6 - Samhällsförbättring 9 - Hjälp till hemlösa/svältande

Jag intygar härmed att ovanstående information är korrekt.

DELTAGARENS NAMNTECKNING DATUM

FÖRÄLDER/MÅLSMANS NAMNTECKNING DATUM

TOTALT ANTAL TIMMAR

UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDARE I SERVICE

UPPFÖLJNINGSFORMULÄR
FÖR UNGDOM
Ska fyllas i av deltagande ungdom



UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDARE I SERVICE

CERTIFIERINGSFORMULÄR FÖR
SKOLA/UNGDOMSGRUPP
Ska fyllas i av den vuxna ledaren i skolan/ungdomsgruppen

Fyll i detta formulär och returnera det till lionklubbens kontaktperson
före sista dag som har angivits till höger. Skriv med svart bläck. Se till att
all information är tydlig. Lions Clubs International kommer att använda
de insända formulären för att utfärda brev och certifikat till deltagarna.

Information om skola, leoklubb eller ungdomsgrupp

NAMN PÅ SKOLA, LEOKLUBB ELLER UNGDOMSGRUPP

NAMN PÅ VUXEN LEDARE

TITEL

ADRESS

TELEFON FAX E-POST

Utmärkelsecertifiering
Jag intygar härmed att all information är komplett och korrekt.

DEN VUXNA LEDARENS NAMNTECKNING DATUM

Fyll i följande information för varje deltagande elev eller medlem i ungdomsgrupp som har kvalificerat till
utmärkelsen Lions unga ledare i service.

Information om förtjänta ungdomar

FÖRNAMN EFTERNAMN

POSTADRESS

ORT POSTNUMMER

TELEFON E-POST ÅLDER
� POJKE � FLICKA

Typ av utmärkelse: � Silverutmärkelse (för 50 arbetstimmar under tolv månader)
� Guldutmärkelse (för 100 arbetstimmar under tolv månader)

Ange ungefärligt antal timmar i respektive kategori som han/hon har deltagit i hjälpinsatser enligt registreringsformuläret.
(Ange antal timmar på raden för respektive kategori där han/hon har bidragit).

____ 1 - Miljö ____ 4 - Läs- och skrivkunnighet, utbildning ____ 7 - Hjälp till barn ____ 10 - Övrigt

____ 2 - Hälsovård ____ 5 - Katastrofhjälp ____ 8 - Hjälp till äldre

____ 3 - Säkerhet ____ 6 - Samhällsförbättring ____ 9 - Hjälp till hemlösa/svältande

Sista dag ____________________________

Returnera till:

LIONMEDLEM SOM ANSVARAR FÖR PROGRAMMET

LIONKLUBBENS NAMN

ADRESS

TELEFON E-POST



UTMÄRKELSER FÖR LIONS UNGA LEDARE I SERVICE

CERTIFIERINGSFORMULÄR FÖR
SKOLA/UNGDOMSGRUPP (fortsättning)
Ska fyllas i av den vuxna ledaren i skolan/ungdomsgruppen

Ta kopior av detta formulär efter behov för ytterligare mottagare.

Information om förtjänta ungdomar

FÖRNAMN EFTERNAMN

POSTADRESS

ORT POSTNUMMER

TELEFON E-POST ÅLDER
� POJKE � FLICKA

Typ av utmärkelse: � Silverutmärkelse (för 50 arbetstimmar under tolv månader)
� Guldutmärkelse (för 100 arbetstimmar under tolv månader)

Ange ungefärligt antal timmar i respektive kategori som han/hon har deltagit i hjälpinsatser enligt registreringsformuläret.
(Ange antal timmar på raden för respektive kategori där han/hon har bidragit).

____ 1 - Miljö ____ 4 - Läs- och skrivkunnighet, utbildning ____ 7 - Hjälp till barn ____ 10 - Övrigt

____ 2 - Hälsovård ____ 5 - Katastrofhjälp ____ 8 - Hjälp till äldre

____ 3 - Säkerhet ____ 6 - Samhällsförbättring ____ 9 - Hjälp till hemlösa/svältande

Information om förtjänta ungdomar

FÖRNAMN EFTERNAMN

POSTADRESS

ORT POSTNUMMER

TELEFON E-POST ÅLDER
� POJKE � FLICKA

Typ av utmärkelse: � Silverutmärkelse (för 50 arbetstimmar under tolv månader)
� Guldutmärkelse (för 100 arbetstimmar under tolv månader)

Ange ungefärligt antal timmar i respektive kategori som han/hon har deltagit i
hjälpinsatser enligt registreringsformuläret. (Ange antal timmar på raden för
respektive kategori där han/hon har bidragit).

____ 1 - Miljö ____ 4 - Läs- och skrivkunnighet, utbildning ____ 7 - Hjälp till barn ____ 10 - Övrigt

____ 2 - Hälsovård ____ 5 - Katastrofhjälp ____ 8 - Hjälp till äldre

____ 3 - Säkerhet ____ 6 - Samhällsförbättring ____ 9 - Hjälp till hemlösa/svältande

Ska fyllas i av lionklubben

LIONKLUBBENS NAMN



Exempel på pressmeddelande om programmet
[Fyll i tillämplig information och skriv ut på klubbens brevpapper innan pressmeddelandet skickas till lokala media]

För mer information kontaktar du:
[Ditt namn]
[Ditt telefonnummer]

För omedelbar publicering

LOKALA UNGDOMAR UTMANAS ATT UTFÖRA HJÄLPINSATSER

[ORT, DATUM]—Lions Club [klubbens namn] utmanar lokala ungdomar att utföra hjälpinsatser för att se

hur berikande det är. Presidenten [presidentens namn] i Lions Club [klubbnamn] säger: “Lions medlemmar

vet att hjälpinsatser ger personlig tillfredsställelse och erfarenheter som är viktiga i livet. Vi vet även att

ungdomar som utför hjälpinsatser också kommer att göra det som vuxna. Vårt pågående initiativ utmanar

ungdomar att utföra betydande lokala hjälpinsatser.”

Genom att uppnå specifika mål kan lokala ungdomar i åldern 12-18 år tilldelas utmärkelserna Lions unga

ledare i service. Dessa utmärkelser ger erkänsla till ungdomar som har bidragit med 50 arbetstimmar

(silverutmärkelse) eller 100 arbetstimmar (guldutmärkelse) under tolv månader [ange datum om lämpligt].

Ansökan om utmärkelser ska vara klubben tillhanda [om tillämpligt]. Mottagarna kommer att erhålla ett

gratulationsbrev och ett certifikat från Lions Clubs International [ange information om klubbens stipendium

och/eller priser i förekommande fall] vid en speciell utmärkelseceremoni i [ange månad när utmärkelserna

kommer att överlämnas].

[Namn på deltagande skolor, leoklubbar och ungdomsgrupper] samarbetar med Lions Club [klubbens namn]

för att rekrytera deltagare och samordna utmärkelseprogrammet. Ungdomar som vill delta i programmet kan

kontakta [namn på vuxna ledare i skolor/ungdomsgrupper som deltar och klubbens kontaktperson] för

ytterligare information.

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation med 1,35 miljoner medlemmar i cirka

45 000 klubbar i 206 länder och geografiska områden runtom i världen. Sedan 1917 har medlemmarna i

Lions klubbar hjälpt blinda och människor med nedsatt syn samt gjort stora insatser för att utföra

hjälpinsatser och att stödja ungdomar runtom i världen.

# # #



Exempel på pressmeddelande om överlämnande
av utmärkelser
[Fyll i tillämplig information och skriv ut på klubbens brevpapper innan pressmeddelandet skickas till lokala media]

För mer information kontaktar du:
[Ditt namn]
[Ditt telefonnummer]

För omedelbar publicering

LOKALA UNGDOMAR TILLDELAS UTMÄRKELSEN LIONS UNGA
LEDARE I SERVICE

[ORT, DATUM]—[Antal] lokala ungdomar kommer att tilldelas utmärkelsen Lions unga ledare i service,

presenterad av Lions Club [klubbens namn] och Lions Clubs International.

Utmärkelsen uppmuntrar ungdomar till att utföra hjälpinsatser i samhället och överlämnas till de ungdomar

som har utfört 50 eller 100 arbetstimmar under en tolvmånadersperiod. Mottagare av utmärkelsen Lions

unga ledare i service är:

Guldutmärkelse för 100 arbetstimmar

[Ange namnen på alla mottagare av guldutmärkelsen]

Silverutmärkelse för 50 arbetstimmar

[Ange namnen på alla mottagare av silverutmärkelsen]

Utmärkelserna kommer att överlämnas under [namn eller beskrivning av evenemanget] den [datum] klockan

[tid] i [plats]. Varje mottagare kommer att erhålla ett gratulationsbrev och ett certifikat från Lions Clubs

International [ange information om stipendier eller priser om klubben delar ut sådana].

“Lions anser att det är viktigt för ungdomar att uppleva hur berikande det är att hjälpa andra människor”,

säger president [klubbpresidentens namn] i Lions Club [klubbnamn]. “Ungdomar som hjälper till blir vuxna

som utför hjälpinsatser och hjälpinsatser är vårt primära fokus inom Lions.”

[Namn på deltagande skolor, leoklubbar och ungdomsgrupper] samarbetade med Lions Club [klubbens

namn] för att rekrytera deltagare och samordna utmärkelseprogrammet. Lions Club [klubbens namn] vill

tacka de vuxna ledare som har hjälpt till med programmet och gjort det framgångsrikt: [Namn på

vuxna ledare].

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation med 1,35 miljoner medlemmar i cirka

45 000 klubbar i 206 länder och geografiska områden runtom i världen. Sedan 1917 har medlemmarna i

Lions klubbar hjälpt blinda och människor med nedsatt syn samt gjort stora insatser för att utföra

hjälpinsatser och att stödja ungdomar runtom i världen.

# # #



Hjälp till äldre
• Besöka äldre människor i deras hem

eller på ålderdomshem.

• Utföra enklare reparationer eller
hjälpa till med hushållssysslor.

• Utföra ärenden.

• Hjälpa dem att använda datorer.

Barn
• Samla in kläder, leksaker eller

skolmaterial till barn i nöd.

• Läsa sagor för förskolebarn eller ge
privatlektioner till skolbarn.

• Besöka barnavdelningen på ett
lokalt sjukhus.

Miljö
• Plantera träd.

• Städa längsmed en väg, i en park, på
en strand eller lekplats.

• Genomföra en
återvinningsinsamling.

• Måla över graffiti på väggar.

Hjälpa hemlösa/hungriga
• Samla in mat, kläder och

hygienartiklar och donera dem till
ett lokalt härbärge.

• Bygga bostäder inom programmet
Habitat for Humanity.

• Dela ut matkorgar till behövande
familjer.

Läs- och skrivkunnighet
• Hjälpa ett barn eller en vuxen att

lära sig läsa och skriva.

• Sälja begagnade böcker och donera
behållningen till ett projekt som
arbetar med läs- och skrivkunnighet.

• Läsa böcker för personer med
nedsatt syn eller spela in talböcker
på band.

Hälsovård
• Hjälpa till vid undersökningar av

syn, hörsel eller diabetes.

• Samla in begagnade glasögon och
hörapparater för återvinning.

• Informera om HIV/AIDS, självmord
bland tonåringar eller drogmissbruk.

• Samla in medel till stöd för
hälsoproblem, till exempel diabetes
bland ungdomar.

Säkerhet och evenemang
för handikappade
• Arrangera ett seminarium om

ämnen som till exempel rent vatten,
brandförebyggande insatser,
trafiksäkerhet, bilbältesanvändning,
cykelsäkerhet med mera.

• Delta i Lions globala Opening
Eyes-program i samarbete med
Special Olympics.

FÖRSLAG PÅ SERVICEPROJEKT FÖR UNGDOMARFÖRSLAG PÅ SERVICEPROJEKT FÖR UNGDOMAR



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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