
Bygg Lions 

Skapa kontakt med det lokala samhället genom att planera
ett bestående projekt under vårt hundraårsfirande.
Bestående projekt är synliga gåvor till ert samhälle som
demonstrerar vårt hundraårsjubileum och som kommer att
finnas kvar under lång tid.

Planera ett bestående projekt
Lions runt om i världen uppmuntras att genomföra ett
bestående projekt innan den 30 juni 2018. Det finns tre
nivåer att delta på, så det finns möjlighet för alla klubbar att
bli involverade. 

Främja ert projekt
Ert bestående projekt är ett tillfälle att visa upp ert projekt och
er klubb för samhället. Dessa tips kan hjälpa er att få ut så
mycket som möjligt av detta PR-tillfälle:
    • Invigning – Anordna en invigning eller en ceremoni för

att klippa bandet och bjud in allmänheten och media
att delta.

    • Sociala medier – Berätta om ert projekt på sociala
medier och be allmänheten lägga ut bilder på projektets
sida. Använd hashtaggen #Lions100 i alla era inlägg.

    • Lokala media –Skicka ut ett pressmeddelande eller be
en reporter att skriva om ert projekt.

Inrapportera bestående projekt
Se till att inrapportera bestående projekt med hjälp av
serviceaktivitetsrapporten på MyLCI, under aktivitetstypen
Samhälle och kultur. Klubbar kan tilldelas ett särskilt tygmärke
och utvalda projekt kommer att finnas med på LCI:s
webbplats, sociala media och i tidningen LION.
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Välj ett projekt och börja bygga Lions bestående projekt redan idag!
Besök Lions100.org för mer information.
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Öka klubbens synlighet i samhället 
• Sätt upp en ny skylt 
• Donera en parkbänk 
• Invig en staty
• Sponsra en fontän i en lokal park 

Ge en gåva till samhället
• Rusta upp en park eller en lekplats
• Bygg en gångbro över en trafikerad väg
• Finansiera resurser till synskadade
• Donera ett fordon till en lokal

ideell organisation

Skapa påverkan i samhället
• Bygg en klinik
• Bygg ut ett bibliotek eller en skola
• Utveckla ett träningscenter
• Utrusta ett lokalt sjukhus

nivå

nivå

nivå

Börja planera ert bestående projekt redan idag!
Välj från projektidéerna nedan eller kom på egna idéer för att ta itu med behoven i 
ert samhälle. 

Alla bestående projekt bör identifieras med en skylt eller en plakett, så att 
det tydligt framgår att projektet har donerats av er lionklubb.


