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LEDARUTVECKLINGSDIVISIONEN 

Lära. Leda. Växa. 
 
 
 
Lärande är en livslång process. Lions Clubs International anser att alla Lions och Leos kan ha nytta av 
utbildning och personlig utveckling. Att utveckla ledare samt förbättra våra medlemmars 
tillfredsställelse och tillväxt är nyckeln till framgång i alla klubbar. För att uppnå detta mål erbjuds ett 
brett utbud av möjligheter till utbildning och utveckling. 
 
 
Utforska resurser om utbildning på webbplatsen.  
 
Lions utbildningscenter erbjuder alla Lions och Leos möjlighet att vässa sina kunskaper om Lions 
grundstenar och att förbättra sina ledarfärdigheter genom interaktiva kurser på webbplatsen. 
 
Internationella institut: Se internationella institut som genomförs i ditt konstitutionella område. Ansök i 
dag! 
 
Lokala institut och utbildningar: Se lokala utbildningsevenemang i ditt område. Inga evenemang 
angivna? Kontakta din GLT-koordinator. 
 
Mitt utbildningsregister i Learn tillhandahåller Lions och Leos aktuell information om genomförda 
utbildningar, antingen som deltagare eller instruktör. Genomförda utbildningar för instruktörer, såsom 
Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI) eller Programmet Lions certifierade instruktörer (LCIP) redovisas 
också.  
 
Du får tillgång till allt detta via ditt Lion Account! 
 
 
Förbered dig inför din roll som tjänsteman.  
 
Lions Clubs International erbjuder utbildning för följande tjänstemän: 
 
Utbildning för klubbtjänstemän: Utbildning på webbplatsen finns för klubbpresidenter, 
klubbsekreterare och klubbkassörer. 
 
Seminarium för zonordförande är utformat att utveckla färdigheter hos zonordförande. 
 
Utbildningsprogram för andra vice distriktsguvernör (2VDG) är en blandning av olika 
utbildningsprogram utformade att tillgodose utbildningsbehov bland andra vice distriktsguvernörer. 
 
Utbildningsprogram för första vice distriktsguvernör/DG Elect är ett intensivt program över ett år 
utformat att utrusta 1VDG/DG Elect med den kunskap, vision och de färdigheter som behövs för att 
stärka och bygga upp Lions Clubs International. 
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 LEDARUTVECKLINGSINSTITUT 

Delta i ett institut.
 
 
 
Under det att Lions och Leos söker efter möjligheter att lära, leda och växa erbjuds lokala 
ledarutvecklingsinstitut, vilka stödjer medlemmarna i deras insatser att nå sina mål under sin resa i 
ledarskap.
 
 
Utveckla färdigheter att bli en 
effektiv ledare.  
 
Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare 
(ELLI) förbereder Lions och Leos inför 
ledarposter på klubbnivå. 
 
Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI) 
förbereder Lions och Leos inför ledarposter i hela 
organisationen och kan anpassas för att passa de 
behov som finns i respektive område. 
 
Lions avancerade ledarskapsinstitut (ALLI) 
fokuserar på att utveckla ledaregenskaper bland 
Lions och Leos som önskar inta ledarroller i 
zoner, regioner och distrikt. 

Hjälp till att utbilda nästa 
generation av ledare. 
 
Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI) 
tillhandahåller Lions och Leos med grund-
läggande kunskaper och färdigheter om att 
utbilda medlemmar i klubbar, distrikt och 
multipeldistrikt. Kursplanen fokuserar på att 
leverera utbildning och på tekniker att framföra 
instruktioner till deltagare. 
 
Programmet Lions certifierade instruktörer 
(LCIP) tillhandahåller utbildning och certifierar 
medlemmar som önskar bli instruktörer på 
internationell nivå, till exempel vid seminariet för 
1VDG/DG Elect. Kursplanen är utformad att 
förbättra befintliga kunskaper och att optimera 
färdigheter gällande vuxnas lärande. 

Investera i framtida ledare. 
 
Programmet om internationella ledarskapsinstitut tillhandahåller lokal utbildning i det konstitutionella 
området. 
 
Programmet om lokala ledarskapsinstitut tillhandahåller alternativ för lokala ledare att leda och 
anpassa utbildning i multipeldistrikt, distrikt och/eller ej distriktsindelade områden. 
 
Anslagsprogram för ledarutvecklingsinstitut erbjuder medel till att genomföra antingen Lions 
ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI) eller Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI). 
 
Anslag till ledarutveckling multipeldistrikt tillhandahåller ekonomiskt stöd till utbildning av första och 
andra vice distriktsguvernör. 
 
Anslag till ledarutveckling i distrikt tillhandahåller stöd till seminarium för zonordförande. 
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