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För att lära dig mer om konkreta
och synliga projekt kontaktar
du:

Förbättra din hemort.

Genomför ett projekt.

Bjud in allmänheten att hjälpa till.

Rekrytera nya medlemmar.



ENGAGERA DIN KLUBB i ett projekt inom
Lions lag i arbete. Se när nya ledare i klubben
kommer fram. Bjud in både medlemmar och icke
medlemmar till att delta i projekt inom Lions lag
i arbete, till exempel:

• Projekt som förbättrar skolor

• Ombyggnation av samlingslokaler

• Bostäder för hemlösa personer eller misshand-
lade kvinnor

• Projekt som målar skolor och andra lokaler

• Projekt som moderniserar soppkök

• Projekt som förbättrar sommarläger

• Projekt som förbättrar en park eller lekplats

• Nya lokaler för människor i nöd

För att genomföra ett projekt inom Lions lag i ar-
bete kan alla personer i samhället bjudas in. Be en
närliggande klubb att samarbeta med ett projekt
eller gör om ett klubbprojekt till ett distriktsprojekt.

För att få extra hjälp till ett projekt inom Lions
lag i arbete kan du bjuda in vänner och familje-
medlemmar att hjälpa till under en dag.

Kontakta lokala fackföreningar. Fråga om det
finns snickare, elektriker, rörmokare och målare
som vill hjälpa till. De kommer att lära sig mer
om frivilliginsatser och kamratandan i Lions.

Fråga lokala butiker, återförsäljare och företag
om att donera material till projektet, till exempel
färg, penslar, verktyg och annat material. Lokala
butiker kan vara intresserade av att stödja ett lo-
kalt projekt. Uppmärksamma alla donatorer i
projektets PR-material.

Sätt upp stora skyltar med Lions logotyp för att
informera om att det är ett projekt inom Lions
lag i arbete.

Först:
� Bedöm behoven i samhället.
� Samarbeta med lokala organisationer.
� Bestäm vilka projekt som är bäst lämpade

i samhället.
� Gå igenom de resurser gällande Lions lag

i arbete som kan beställas från det internatio-
nella huvudkontoret.

� Lägg upp en plan. Beräkna arbetstid, mate-
rial och kostnad.

� Lämna in plan och budget till Lions ledare.

Efter godkännande:
� Tillsätt en kommitté. Inkludera både medlem-

mar och icke medlemmar.
� Inhämta erforderliga tillstånd för projektet.
� Bjud in allmänheten till att delta.
� Införskaffa material till projektet.
� Publicera projektet genom att använda Lions

skyltar, affischer, kläder, kepsar och förklä-
den, vika kan beställas från det internatio-
nella huvudkontoret.

� Om det behövs bör lämpliga kläder och
skyddsglasögon erbjudas deltagarna i projektet.

� Bjud in media.
� Skicka ut pressmeddelanden till lokala media

och publicera projektet på klubbens/distriktets
webbplats.

Efter projektet:
� Dela ut uppskattningscertifikat till delta-

garna (finns på Lions webbplats).
� Informera lokala media om framgångarna

för projektet.
� Tacka alla sponsorer.
� Skicka in slutrapport till klubben, distriktet,

multipeldistriktet och det internationella
huvudkontoret.

Ett projekt inom Lions lag i
arbete ger konkreta resultat.

Kläder med Lions logotyp ökar uppmärksamheten.
De frivilliga bör bära kepsar, tröjor och/eller förkläden
med Lions logotyp (kan beställas från det internatio-
nella huvudkontoret).

Bjud sedan in media att rapportera från projektet
Lions lag i arbete. Allmänheten vill veta hur projektet
har kunnat genomföras tack vare den lokala lionklub-
ben. Vid platsen för projektet kan mat, kläder,
böcker och leksaker samlas in. Detta kommer att
förhöja det humanitära värdet av projektet samtidigt
som allmänheten har möjlighet att delta i projektet.

Som ett resultat av projekt inom Lions lag i arbete
kommer antal medlemmar att öka. Möjliga nya
klubbmedlemmar är:

• Icke lionmedlemmar som hjälpte till med
projektet

• Butiksägare som donerat material

• Personer som har donerat mat och/eller kläder

• Personer som har hört talas om projektet i
lokala media

• Personer som har uppmärksammat Lions skyltar,
affischer och kläder

Alla dessa människor kommer att få större förståelse
för Lions motto “Vi tjäna”.

För att genomföra ett
projekt inom Lions lag i
arbete


