Lions strategi
för att påverka

Medvetenhet

Lions och Leos ökar medvetenheten om de frågor som är
viktiga för dem, utbildar allmänheten om viktiga problem och
skapar positiv förändring. Detta är några exempel på hur din
klubb kan vara med och påverka.

Utbildning

Förändring

Lions ökar medvetenheten om de behov
klubbarna tillgodoser. De ökar sin påverkan
genom att få andra att involvera sig.

Lions utbildar allmänheten i viktiga frågor, till
exempel hur de kan förbättra sin hälsa och
skydda miljön.

Lions utvecklar relationer med regeringar och
samhällsledare, etablerar sig som experter
på hjälpinsatser i sitt samhälle och utvecklar
partnerskap för att skapa positiv förändring.

Vad kan din klubb göra?
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Vad kan din klubb göra?

• Genomför ett evenemang för att sprida
information om diabetes.

• Samarbeta med lokala diabetesorganisationer
för att genomföra ett evenemang med
diabetesundersökningar.

• Besök kommunens och regionens webbplats
för att lära dig mer om dess verksamhet och
struktur.

• Organisera en trädplanteringsaktivitet vid
en skola, utbilda elever om miljöfrågor och
trädens betydelse.

• Bjud in en lokal politiker att delta i en
av klubbens aktiviteter eller tala vid ett
klubbmöte.

• Genomför ett evenemang för gravida för att
informera om graviditetsdiabetes.

• Boka ett möte med en lokal politiker för
att tala om en fråga som är viktig för ditt
samhälle.

• Öka medvetenheten om barncancer, med
hjälp av broschyrer, information i radio och
kampanjer i sociala media.
• Hjälp din klubb och Lions Clubs International
Foundation att påverka genom att stå värd för
ett evenemang som ökar medvetenheten om
era hjälpinsatser.

Ovanstående idéer är bara några av de många sätt din klubb kan vara med och påverka! Se till att inrapportera klubbens hjälpinsatser
i MyLion för att berätta hur klubben hjälper.

Lions Clubs Internationals relation med Förenta Nationerna
Lions Clubs Internationals relation med Förenta Nationerna (FN) inleddes1945, när organisationen bjöds in att hjälpa till med bildandet av
FN. Idag stödjer Lions insatser FN:s mål för hållbar utveckling.
Utsedda representanter från Lions bygger relationer med FN-organ och samarbetar för att finna lösningar på globala utmaningar. Detta
arbete firas och förbättras varje år under aktiviteterna vid Lions dag med FN.

