
DIN MÖJLIGHET TILL
LEDARSKAP STARTAR HÄR

Eller besök Leo-zonen www.lionsclubs.org

för att lära dig mer om hur leomedlemmar i

världen – nära 150 000 i 140 länder – arbetar

tillsammans för att göra en skillnad.

FÖRENA DIG MED OSS OCH

VÅRA FRAMGÅNGAR
Leoklubbar är sponsrade av lokala lionklubbar genom

Lions Clubs International, världens största

serviceklubborganisation med 1,3 miljoner medlemmar

runtom i världen. Den första leoklubben bildades 1957 av

Glenside Lions Club i Pennsylvania, USA, och i dag finns

det mer än 5 700 leoklubbar i cirka 140 länder.

Klubbnamn

INTRESSERAD AV...
En möjlighet att skapa

livslånga relationer samtidigt

som du hjälper samhället

och världen?

DET ÄR UPP TILL DIG...

LEO57-O.SW

Leoklubbens
kontakt

Telefon

E-post

Mötesplats

Mötesdag
och tid

“DU SKAPAR LIVSLÅNGA
RELATIONER

NÄR DU

ARBETAR
TILLSAMMANS

FÖR NÅGOT SOM ÄR BRA.
JAG HAR

GJORT DET.”

VILL DU

GÖRA EN
SKILLNAD

SOM EN

LEDARE?



FÖRENA DIG MED OSS OCH SE HUR LEOS

LEDER FÖR LIVET!

VILKA VI ÄR

Omega leoklubbar är för unga vuxna som du –

hårt arbetande, utåtriktade och entusiastiska. Du

kommer att förbättra dina ledaregenskaper,

hjälpa till i samhället och skapa livslånga

relationer med andra människor som

vill göra en skillnad.

Om detta låter som en möjlighet du söker

efter är nästa steg upp till dig.

Omega leoklubbar är för unga
vuxna från 18-30 år.

LEDER FÖR LIVET

LEDARSKAP: Utveckla dina färdigheter som

projektledare och som lagledare.

ERFARENHET: Upptäck hur lagarbete och

samarbete kan förändra ditt samhälle

och världen.

OMTANKE: Skapa livslånga kontakter med

trevliga och hårt arbetande människor

samtidigt som du känner tillfredställelse av att

utföra hjälpinsatser.

Exempel på projekt som leoklubbar runtom

i världen nyligen har genomfört:

• Startat ett återvinningsprojekt

• Skapat ett arbetsträningsprogram

• Varit värd för seminarier och

undersökningar om diabetes

• Samlat in pengar till humanitära projekt

“UNDER MIN TID SOM LEO HAR VI

TAGIT VÅRA IDÉER
OCH GJORT DEM TILL VERKLIGHET.

MÄNNISKOR RESPEKTERAR DET.”
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