
Allt om främjande insatser

Medvetenhet Utbildning Förändring

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

När ett behov har identifierats lär sig 
Lions medlemmar av experter och 
utbildar allmänheten i viktiga frågor, till 
exempel hur de kan förbättra sin hälsa 
och skydda miljön. 

Lions medlemmar är utrustade med de 
resurser och de verktyg som vägleder 
dem att främja förändring av lagar, poli-
cy och allmänhetens uppfattning. Lions 
medlemmar utvecklar relationer med 
regeringar och samhällsledare samt eta-
blerar sig som experter på hjälpinsatser 
i sitt samhälle och utvecklar partnerskap 
för att skapa positiv förändring. 

Lions Clubs Internationals relation med Förenta Nationerna

 Lions Clubs Internationals relation med Förenta Nationerna (FN) inleddes 1945 när organisationen bjöds in att hjälpa till med bildandet av 
FN. I dag 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 Förenta Nationerna.

Visste du att Lions och Leos runtom i världen bidrar med främjande insatser genom att genomföra hjälpinsatser i samhället? I Lions 
Clubs International är det enkelt att främja: Lions medlemmar ökar medvetenheten om de frågor som är viktiga för dem, utbildar 
allmänheten om viktiga problem och skapar positiv förändring. Det finns tre fokusområden som hjälper oss identifiera de typer av 
insatser som främjar Lions. Vill du bli involverad? Vår lista med projektidéer kan hjälpa dig att komma igång! Du kommer även lära 
dig mer om Lions Clubs Internationals relation med Förenta Nationerna.



Hur du blir involverad 
25 projekt som får fart på era hjälpinsatser

Medvetenhet Utbildning Förändring

• Genomför ett diabetesevenemang i 
samhället
•  Samla in leksaker till ett lokalt barnsjukhus
• Anordna ett trädplanteringsprojekt på 
hemorten
• Genomför en synundersökning i det lokala 
samhället
• Samla in mat till en lokal matbank
•  Köp radioreklam för att informera om en 

viktig fråga
• Sponsra ett evenemang under 
världsyndagen
• Genomför en undersökning om diabetisk 
retinopati

•  Samarbeta med en lokal 
diabetesorganisation för att genomföra 
diabetesundersökningar

•  Genomför matlagningskurser för att 
informera om hälsosam mat för diabetiker

•  Bjud in ögonvårdspersonal eller en person 
som är blind, för att utbilda Lions och Leos om 
vanliga ögonsjukdomar och om hjälpmedel

•  Skapa flygblad för allmänheten med 
information om återvinning

•  Visa filmer för allmänheten om miljöfrågor
•  Låt klubbens medlemmar delta i ett besök 

vid en återvinningscentral
•  Sammanställ ett informationsblad med tips 

om att leva grönt
•  Använd Lions ögonhälsoprogram för 

att informera dig själv och klubbens 
medlemmar om blindhet som kan förhindras

• Genomför ett evenemang tillsammans med 
kommunen
• Bjud in en politiker till klubbens möten
• Boka in ett möte med andra klubbar i distriktet
• Skicka ett mejl för att stödja/vara emot ett 
lagförslag
•  Ring till politiker för att stödja/vara emot ett 

lagförslag
• Delta i Lions dag med FN
• Bjud in en politiker till klubbens evenemang
• Delta i utbildning om marknadsföring 
•  Genomför en debatt och dela resultaten med 

lokala politiker

Glöm inte att inrapportera klubbens 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. 


