
Varje persons resa i hjälpinsatser är olika. Vissa människor startar sin resa tidigt i livet, medan 
andra startar sin senare. Vissa människor kanske måste avsluta sin resa i hjälpinsatser på grund 
av händelser i livet. Som tur är finns det flera klubbprogram som kan hjälpa till att engagera nya 
medlemmar, oavsett var de befinner sig på sin resa i hjälpinsatser.

Aktuella program om familjemedlemskap

Lejonungeprogram

Lejonungeprogrammet uppmuntrar klubbarna att vara mer familjevänliga. Det har skapats för barn 
under 12 år, för att lära dem betydelsen av att bidra med frivilliga insatser. Programmet marknads-
förs till klubbarna med följande incitament: Programmet kan hjälpa din klubb att växa genom att 
uppmuntra medlemmar att engagera sina barn, öppna dörren för människor som annars kanske 
inte skulle bli medlemmar på grund av sin familjesituation samt för familjer samman genom att ge 
möjlighet för dem att tillbringa mer tid tillsammans samtidigt som de gör bra saker i samhället. Lär 
barn värdet av att hjälpa andra, genom att visa dem glädjen i att göra insatser som frivillig vilket 
leder dem till en framtid där de hjälper människor i nöd. Du kan lära dig mer om detta program på 
webbplatsen lionsclubs.org/sv/family-membership.

Leoklubbprogram

Som de yngsta medlemmarna i Lions Clubs International har leomedlemmarna många av de bästa 
egenskaperna i vår otroliga organisation. Leomedlemmarna är indelade i två grupper: Alphaklub-
bar för barn och ungdomar i åldern 12-18 år och Omegaklubbar för unga vuxna i åldern 18-30 år. 
Tillsammans skapar Leos och Lions starka partnerskap, delar kunskaper och lär sig av varandra för 
att kunna genomföra framgångsrika hjälpinsatser. Lär dig mer om leoklubbprogrammet på webb-
platsen lionsclubs.org/sv/about-leos.

Lionklubb vid högskola/universitet

En lionklubb vid högskola/universitet kan göra en insats både för det lokala samhället och 
samhällen runtom i världen genom kontakter med studenter, lärare och företagsledare. Det finns 
många fördelar med att gå med i en lionklubb vid högskola/universitet, bland annat möjligheter att 
bilda nätverk, utbildning lokalt och på nätet samt mycket mer. Ta reda på mer om lionklubbar vid 
högskolor/universitet på webbplatsen lionsclubs.org/sv/campus-clubs.

Specialklubbar

Programmet för specialklubbar utformades för att skapa klubbar som förenar medlemmar med 
ett gemensamt intresse eller en passion, vilket gör att de kan skapa kontakt med varandra på en 
djupare nivå. De kan till exempel ha ett gemensamt intresse, arbeta inom samma yrke, komma från 
samma kultur eller dela samma livserfarenheter. Detta är särskilt intressant för familjer som vill gå 
med i en lionklubb som fokuserar just på familjer. Lär dig mer på webbplatsen lionsclubs.org/sv/
specialty-clubs.

Virtuella klubbar

Många familjer i dagens samhälle har mycket att göra och kan inte delta på plats vid klubbens 
möten. Virtuella klubbar och hybridklubbar ger familjer möjlighet att delta i klubbmöten på nätet via 
mobil eller dator samt delta i fysiska möten när de kan. Lär dig mer om virtuella klubbar på webb-
platsen lionsclubs.org/sv/virtual-clubs.

Om du har frågor om något av dessa program är du välkommen att skicka e-post till oss på adress membership@lionsclubs.org.


