
Sosiaalisia ja tunnetaitoja 
opettaviin ohjelmiin 
osallistuvien nuorten 
akateeminen suorituskyky 
nousee jopa 11 prosenttia1
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NUORTEN JA KANSAKUNNAN  
TULEVAISUUDEN TUKEMINEN  

Lapsuus ei ole helppoa. 
Kun nuoret kehittyvät 
sosiaalisesti, emotionaalisesti 
ja älyllisesti, he saattavat kokea 
vastoinkäymisiä. Onneksi 
Ukrainassa oppilaat - etenkin 
konfliktin takia kotoa pois 
joutuneet nuoret - saavat 

arvokkaita taitoja hallita koulunkäyntiä ja tulevaisuutta Lions 
Questin kautta. Lions Quest on Lions Clubs Internationalin 
säätiön (LCIF) nuorten kasvua ja kehittymistä tukeva ohjelma. 

Vuonna 2006 lioneille myönnettiin US$25 000 LCIF-
apurahana Kiovan Lions Quest -pilottiohjelmaan. Äskettäin on 
myönnetty yli US$300 000 apurahoina ja kun nämä lisätään 
lionien keräämiin varoihin, tätä kautta on toteutettu Lions 
Questin päivitettyä versiota ja 
laajennettu sen Vatupassi ja 
Kompassi -oppimismoduuleja. 
Arviolta 160 000 opiskelijaa ja 
9 600 opettajaa 200 Ukrainan 
kouluissa ovat hyötyneet tästä 
ohjelmasta.

Entinen piirikuvernööri, tohtori 
Valentin Kravchenko sanoi: 
"Tuemme kouluja niiden pyrkimyksissä toteuttaa Lions Quest 
-ohjelmaa auttaaksemme kaikkia Ukrainan lapsia kehittämään 
konfliktinratkaisutaitoja, hyväksymään moninaisuuden, 
hallitsemaan tunteita, olemaan vahvoja vaikeuksien edessä 
ja varmistamaan, että heillä on hyvä yleinen mielenterveys. 
Tavoitteenamme on auttaa jokaista Ukrainan lasta Lions 
Questin kautta.” 

”Tavoitteenamme 
on auttaa  
jokaista Ukrainan 
lasta Lions 
Questin kautta.”

CA IV

Nuoriso



LCIF on apurahoja myöntävä säätiö, joka antaa lioneille mahdollisuuden vaikuttaa entistä enemmän heidän omilla paikkakunnillaan ja eri puolilla 
maailmaa. Suurin osa LCIF:n rahoituksesta tulee lioneilta; sata prosenttia jokaisesta lahjoituksesta tukee lionien antamaa palvelua LCIF-
apurahojen ja ohjelmien kautta. 

Nuoriso on vain yksi alueista, joita tuetaan Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa -keräyksen kautta. Lionien ja klubien taloudellisella tuella 
maailmanlaajuisesti, Kampanja 100 pystyy tukemaan lioneita, kun he kasvattavat palvelun vaikutusta näkökyvyn, nuorison, hätäavun ja 
humanitaarisen työn tukemisessa. Tätä kautta myös taistellaan maailmanlaajuista diabetesepidemiaa vastaan ja edistytään alueilla kuten 
lapsuusiän syöpä, nälän helpottaminen ja ympäristö. 

TUKEKAA PALVELUANNE 
TUKEMALLA TEIDÄN 
SÄÄTIÖTÄNNE 
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Rahoittavat palvelua, toteuttavat ratkaisuja
Harvardin yliopiston mukaan Lions Questiin osallistuvat opiskelijat kertovat paremmasta kouluilmapiiristä sekä fyysisestä ja henkisestä 
turvallisuudesta9. LCIF on 35 vuoden ajan rahoittanut Lions Questia maailmanlaajuisesti. Me jatkamme sen tukemista.  

Lähteet/Huomaa: 1Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., & Schellinger, K. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child 
Development: 82 (1), 405-432; 2United Nations; 3World Health Organization; 4,5,6,7UNICEF; 8Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of educational research, 83(3), 
357-385; 9Jones, S., Kahn, J., Nelson, B., and Temko, S. (2019). “Year 2 Report: A Quasi-Experimental Evaluation of Lions Quest Skills for Adolescence in Two Middle Schools.” Cambridge, MA: Harvard University Graduate School of 
Education; grant limits subject to change

LIONS QUEST 
-OHJELMAN 
APURAHAT 
kehittävät/ 

laajentavat ohjelmaa

ENINTÄÄN  
US$150 000

Lapset
Aika, jonka kuuluisi olla huoletonta ja antoisaa, on monille nuorille haasteellista. Mieti näitä vakavia lukuja, 

jotka kuvaavat tätä osaa maailmasta:

25%                  
oppilaista on kiusattu 2,4 miljoonaa                  

murrosikäistä on jättänyt koulun kesken4 

Nuorten alkoholinkäyttö:  

suuri kansanterveysongelma

tai he ovat olleet fyysisessä tappelussa 
tai heitä on lyöty2

Noin yksi kymmenestä juo viikoittain 
siihen mennessä, kun ovat täyttäneet 15;                                        
Noin 10% ensimmäinen humala on  
13-vuotiaana tai nuorempana3

TÄMÄ ON TILANNE EUROOPASSA. MAAILMANLAAJUISESTI TILANNE NÄYTTÄÄ TÄLTÄ:

 

Yksi kolmesta 
oppilaasta 
kertoo, että heitä on kiusattu 
verkossa;  20% ilmoittaa 
jäävänsä koulusta kotiin  sen 
tai väkivallan uhan takia5

Kaksi kolmesta 
oppilaasta 
160 maassa on huolissaan 
 väkivallasta koulussa  ja  
koulun ympäristössä6

Lukutaito ja  kiusaaminen 
ovat suoraan  yhteydessä  
toisiinsa7

Kouluissa, joissa on  
myönteinen  
kouluilmapiiri  ja niissä toteutetaan 
positiivisia aloitteita kuten Lions 
Quest,  poissaolot ja kiusaaminen  ovat 
alhaisemmat.

LIONS QUEST 
PAIKKAKUNNAN 

YHTEISTYÖAPURAHAT
käynnistävät/

uudelleenaktivoivat ohjelman

ENINTÄÄN  
US$15 000

LIONS QUEST  
MAINOSMATERIAALIT 

esittelevät ohjelman  
yhteisölle

ENINTÄÄN  
US$1500

PIIRIN JA  
KLUBIN APURAHAT  

PAIKKAKUNNAN 
TUKEMISEKSI 

käytetään tukemaan piirin  
ja klubin suorittamia  
paikallisia projekteja

APURAHAN MÄÄRÄ 
VAIHTELEE


