
Utmärkelser till Lions
unga ledare i service

UTMANING
HJÄLPA ANDRA

GÖRA EN SKILLNAD • NYA VÄNSKAPSBAND • PERSONLIG TILLFREDSSTÄLLELSE
UTVECKLA FÄRDIGHETER • KONTAKTER • ERKÄNSLA

MILJÖ • LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHET SAMT UTBILDNING
• BARN HÄLSOVÅRD • KATASTROFHJÄLP • HJÄLP TILL ÄLDRE

• SÄKERHET SAMHÄLLSFÖRBÄTTRINGAR • HEMLÖSA/SVÄLTANDE MÄNNISKOR

Utmärkelser till Lions unga ledare i service ger erkänsla till
ungdomar i åldern 12 - 18 år för deras insatser under tolv månader:

50 arbetstimmar = Silverutmärkelse
100 arbetstimmar = Guldutmärkelse

Antar du utmaningen?
För mer information och formulär för att följa upp antal arbetstimmar kontaktar du:

Sponsrad av Lions Clubs International och Lions Club ————————————

BERIKANDE



Vilka utmärkelser finns?

Programmet Lions unga ledare i
service visar uppskattning för
ungdomar som har gjort betydan-
de frivilliginsatser. Det finns
två utmärkelser:

• Silverutmärkelsen är för
ungdomar som har deltagit i
frivilliginsatser under minst
50 timmar under 12 månader.

• Guldutmärkelsen är för
ungdomar som har deltagit i
frivilliginsatser under minst
100 timmar under 12 månader.

Varje mottagare erhåller ett brev
och ett certifikat från Lions Clubs
International, vilka överlämnas av
den lokala lionklubben vid lämp-
ligt tillfälle.

Vilka kan delta?

Programmet är öppet för ungdo-
mar mellan 12-18 år. Intresserade
ungdomar uppmuntras att ansöka
via en skola eller lokal ungdoms-
grupp som samarbetar med den
lokala lionklubben.

Vilka typer av
insatser kvalificerar?

Utmärkelserna har för avsikt att
visa erkänsla för och uppmuntra

till aktiviteter som har betydande
påverkan och tillgodoser angeläg-
na lokala behov. Typer av insatser
som kan genomföras:

• Hjälpinsatser i samarbete med
religiösa organisationer, lokala
myndigheter eller en lionklubb.

• Hjälpinsatser genom skolbasera-
de grupper eller kurser.

• Individuella insatser att hjälpa
andra och förbättra samhället.

Hur ansöker ungdomar
om utmärkelser?

� Skaffa ett uppföljningsformulär
från deltagande skola, leoklubb
eller ungdomsgrupp.

� Notera antal utförda arbetstim-
mar för att erhålla silverutmärkel-
sen för minst 50 timmar eller gul-
dutmärkelsen för minst 100 tim-
mar under tolv månader.

� Före angiven sista dag skicka in
det komplett ifyllda uppfölj-
ningsformuläret till ledaren i
deltagande skola, leoklubb eller
ungdomsgrupp.

Checklista för den
vuxna ledaren i
skolan/ungdomsgruppen

� Ta en kopia av formuläret och
arkivera den.

� Fyll i ditt namn som kontaktper-
son på denna miniaffisch och
sätt upp den där ungdomarna
kan se den. Berätta även om
programmet vid möten, i publi-

kationer och när du träffar
ungdomar. Uppmuntra dem till
att delta.

� Dela ut kopior av formuläret
om utmärkelserna till ungdomar
som är intresserade av att
delta. Sammanställ en lista
med namn på de ungdomar
som har erhållit formuläret
och fråga dem regelbundet om
deras framgångar.

� Samla in formulären före sista
dagen för programmet.

� Sammanfatta informationen
från uppföljningsformulären på
skolans/ungdomsgruppens
certifieringsformulär. Skriv all
information tydligt. Lions Clubs
International kommer att använ-
da de insända formulären för
att utfärda brev och certifikat
till deltagarna.

� Intyga att ungdomarna har
utfört det angivna antalet
arbetstimmar genom att under-
teckna skolans/ungdomsgrup-
pens certifieringsformulär.
Returnera formuläret till lion-
klubben före sista angiven dag.

� Samordna med lionklubben hur
utmärkelserna ska överlämnas
och publiceras. Ordna ett evene-
mang där mottagarna deltar och
erhåller sina utmärkelser.
Planera även att delta själv.

� Verka för att skolan/ungdoms-
gruppen fortsätter att delta i
programmet Lions unga ledare
i service.

Till den vuxna ledaren:

Det är en glädje för den lokala
lionklubben att bjuda in studenter
eller medlemmar i ungdomsgrup-
per att delta i programmet Lions
unga ledare i service. Denna
sida beskriver detaljerna i
programmet. För att ge denna
möjlighet till ungdomar kontaktar
du medlemmen i den lokala
lionklubben, vars namn du finner
i rutan till höger. Tack för ditt
intresse och din entusiasm.
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