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GÖR EN SKILLNAD...
FÖRÄNDRA VÄRLDEN...

När du startar en lokal leoklubb har unga

människor i ditt samhälle en unik möjlighet

att utvecklas till filantroper och till ledare. 

Leoklubbar uppmuntrar unga människor till

att utveckla värdefulla erfarenheter och att

hjälpa andra människor, både lokalt och run-

tom i världen.

Oavsett om det är skolbaserade eller sam-

hällsbaserade leoklubbar tillhandahåller de

medlemmarna med kamratskap och tillväxt

genom deltagande i lokala hjälpprojekt,

insamlingsevenemang och möjligheter till

ledarutveckling.

Genom leoklubbarna kommer du att ha ett

positivt inflytande på dagens ungdom och

unga vuxna samt kan hjälpa dem att bli bättre

medborgare och ledare för livet.

STÅ FADDER 
FÖR EN LEOKLUBB
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Leoklubbar ger unga människor i  ditt sam-

hälle möjlighet till utveckling och att göra

insatser, individuellt eller tillsammans, som

ansvarstagande medborgare i det lokala,

nationella och internationella samhället. 

Leoklubbarnas motto – Ledarskap, Erfaren-

het, Omtanke – säger allt:

LEDARSKAP: Leomedlemmarna tillgodogör

sig färdigheter när de leder projekt och moti-

verar sina kamrater.

ERFARENHET: De upptäcker hur lagarbete

och samarbete kan skapa förändringar i sam-

hället och i världen.

OMTANKE: Leomedlemmarna utvecklar posi-

tiva egenskaper och erhåller erkänsla 

för sina insatser.

EN LYSANDE
FRAMTID
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FÖR UNGA MÄNNISKOR

Leoklubbarna är öppna för unga människor

med karaktär och som har intresse av att

utföra hjälpinsatser. Klubbarna är baserade i

skolor eller i samhället och är uppdelade i två

delar: Alpha och Omega.

ALPHAKLUBBAR är utformade för 

ungdomar mellan 12-18 år. Dessa klubbar

fokuserar på individuell och social utveckling

bland tonåringar.

OMEGAKLUBBAR är utformade för unga

vuxna mellan 18-30 år. Dessa klubbar fokuse-

rar på personlig och yrkesmässig utveckling

av unga vuxna.

SOM BRYR SIG OM
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Ungdomar i Alphaklubbar har roligt, träffar

nya vänner och upplever hur berikande det är

att hjälpa andra. Detta ger unga människor en

fast grund samtidigt som de lär sig betydelsen 

av ledarskap och hjälpinsatser. 

Omegaklubbar hjälper medlemmarna att

utveckla sina ledaregenskaper och förbereda

dem för ett helt liv av engagemang och 

insatser i samhället. Dessutom tillgodogör sig

leomedlemmarna kunskaper och erfarenheter

som kan hjälpa dem i resten av deras liv.

ROLIGT
VÄRDEFULLT OCH
BERIKANDE
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Genom att stå fadder för en leoklubb kan du 

skapa energi i din lionklubb och inspirera

medlemmarna. Dessutom kan leoklubben 

skapa större uppmärksamhet om Lions i det

lokala samhället och därmed attrahera nya

medlemmar, både unga människor, föräldrar

och familjer.

SKAPA ENERGI
I DIN
LIONKLUBB

6



FÖRENA DIG

Leoklubbar är sponsrade av lokala lionklub-

bar genom Lions Clubs International, världens

största serviceklubborganisation med 1,3 mil-

joner medlemmar runtom i världen. Den för-

sta leoklubben bildades 1957 av Glenside

Lions Club i Pennsylvania, USA, och i dag finns

det mer än 5 700 leoklubbar i cirka 140 länder.

MED OSS
OCH VÅRA 
FRAMGÅNGAR
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För mer information om att stå

fadder för en leoklubb eller för att

beställa information kontaktar du: 

LEO CLUB PROGRAM 
DEPARTMENT
300 W. 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842, USA

Telefon:  630-571-5466

Fax:  630-571-1692

leo@lionsclubs.org

www.lionsclubs.org

LEO46.SW


