
“LIONS HJÄLPER TILLSAMMANS: 
PROJEKTIDÉER FÖR FAMILJ OCH VÄNNER”
När familjer och vänner gör frivilliginsatser tillsammans skapar det en känsla av
samhällsansvar och det bjuder in andra att bidra med sin tid och sina färdigheter. Att
utföra hjälpprojekt tillsammans med familj och vänner kan öka samhörigheten och det
är ett bra sätt att tillämpa och demonstrera gemensamma värderingar samtidigt som
man gör en positiv skillnad i världen. 

Hjälpmöjligheter för familj och vänner
Värna om miljön
Bjud in familj och vänner att delta i Lions globala servicekampanj “Skydda vår miljö”
under april månad. Genom att plantera träd, återvinna och städa upp i ert område ger
du din familj och dina vänner en chans att njuta av att vara utomhus och umgås,
samtidigt som de förbättrar hemorten – och skyddar vår planet. 

Projektidéer
• Anordna ett trädplanteringsprojekt på hemorten 
• Samla in saker som kan återvinnas 
• Genomför en städdag på hemorten och städa en lokal park 
• Återvinn böcker och donera dem till ett samhällscenter eller en skola
• Rensa upp på en obebyggd tomt eller parkeringsplats
• Återvinn plastpåsar 
• Organisera en naturpromenad

Läsprogram
Lionklubbar runtom i världen kan bjuda in sina familjer och vänner och genomföra
hjälpprojekt för att betona vikten av läsning och utbildning bland ungdomar 
på hemorten. 

Oavsett om du är en lärare med en passion att hjälpa ett barn att läsa, en entreprenör
redo att hjälpa till att utveckla ett lokalt läsprogram eller någon som helt enkelt tycker
om att läsa för barn är ingen insats för liten för att ha stor betydelse. 

Följande är några projektidéer som ni kan genomföra tillsammans med familj 
och vänner:

• Läs böcker för barn på lokala bibliotek
• Läs eller tala in böcker på band för blinda och handikappade 
• Samla in böcker från boende på hemorten
• Genomför en läsdag för en lokal skola 

Tips för att planera en familjeaktivitet: 
• Skapa en lista med aktiviteter för er klubb– Att i förväg veta vilka aktiviteter

som klubben är intresserad av kommer att underlätta planeringsprocessen.
Fråga familjemedlemmar vilka slags aktiviteter de skulle vara intresserade av.
Inkludera både aktiviteter som ni för närvarande genomför och aktiviteter som
ni skulle vilja genomföra. Ta beslut om klubbens syften och förklara varför
projekten är viktiga för hemorten. 

• Var flexibla och pröva nya saker – Var inte rädda för att genomföra idéer som ni
tidigare inte prövat på. Att lära er något nytt ger er möjlighet att utveckla nya
färdigheter, träffa nya människor och introduceras för nya idéer.



• Planera i tid– De flesta frivilligaktiviteter tar tre månader att planera ordentligt. 
Avgör hur mycket tid som behövs för att utföra aktiviteten 

• Se till att projekten är på rätt väg – Fastställ en tidsplan för ert projekt. Bestäm
vem som ansvarar för varje jobb eller funktion. 

• Uppmuntra andra att delta i en aktivitet – Planera aktiviteter för alla åldrar.
Inkludera barn i planeringen. Bestäm om ni ska bjuda in ortens invånare
att delta. 

• Var entusiastiska och ha roligt!

Genomför hjälpprojekt med familj och vänner 
året runt! 
Bjud in familj och vänner att gå med så att de får delta i hjälpprojekt och ta del 
av det roliga året runt. Familjemedlemmar erhåller en speciell avgiftsrabatt när de går
med i samma klubb. “Familjemedlemmar som bor i samma hushåll betalar endast
halv internationell medlemsavgift när de går med i samma klubb!” Läs mer om
medlemsprogrammet för familjer och hur det kan vara till fördel för din familj.

Umgås, ha roligt och dela drömmen om att hjälpa tillsammans!

Familj- och vännermånadens resurser
• Medlemsansökan
• Broschyr om familjemedlemskap
• Certifieringsformulär för familjer
• Konceptet för familjevänliga lionklubbar “Så här fungerar det”
• Planera ett familjeevenemang
• Broschyr för lejonungeprogrammet
• Aktivitetsvägledning för Lions lejonungeprogram för familjer
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“Hjälper tillsammans runt om i världen”
“Att få hjälpa andra
tillsammans som familj är så
viktigt eftersom vi har
möjlighet att föra vidare
åtagandet att hjälpa samhällen
och världen.” 
-Diana Feit

“Jag tror att det är en familjeorienterad
handling att hjälpa andra och det
borde inte bara inkludera vår hemort
utan hela världen. Det hjälper oss att
skapa en ömsesidig respekt.” 
-Patricia Stiff

“Tillsammans kan vi hjälpa 
våra hemorter bättre.” 
-Jide Ogundiji

“Att arbeta frivilligt är ett
bra sätt för familjer att ha
roligt tillsammans och
komma varandra närmre.”                  
-Ajay Ahuja

För mer information om hur ni kan genomföra ett Familj- och vännerprojekt besöker du vår
webbplats www.lionsclubs.org eller kontaktar oss via e-post: programs@lionsclubs.org

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/family_onedaysteps.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/MPFG1.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/family-membership/index.php

