PALVELUTYÖKALUT

Paikalliskumppanuuksien
kehittäminen
Lions- ja Leos -klubien jäsenet tietävät, että yhteistyöllä voimme saavuttaa enemmän.
Siksi kumppanuus oman yhteisön samanhenkisten organisaatioiden kanssa on hyvä tapa
palveluprojektien näkyvyyden, saavuttavuuden ja laadun parantamiseen. Tässä oppaassa
autetaan valmistelemaan omaa klubianne kumppanuuteen sekä tunnistamaan ja lähestymään
mahdollisia kumppaneita.

Pikafaktoja
Mikä on kumppanuus?
»» Ryhmä organisaatioita, joilla on yhteisiä etuja, sopivat yhteistyöstä yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi

Miksi meidän pitäisi aloittaa kumppanuus toisen organisaation kanssa?
»» Tukeaksenne oman klubinne vahvuuksia ja täyttääksenne aukkoja osaamisessanne
»» Saadaksenne lisäresursseja ja taitoja palveluprojektienne kehittämiseen
»» Toimiaksenne tiimiläisenä ja edistääksenne yhteisiä tavoitteita

Kenen kanssa voimme aloittaa kumppanuuden?
»» Kansalaisjärjestöjen
»» Yksityisten yritysten
»» Julkisten virastojen

Merkkejä hyvästä kumppanista

Varoittavia merkkejä

u Yhteiset tavoitteet ja arvot

u Eroavat tavoitteet ja arvot

u Kumppanuutta täydentävä osaaminen

u Panokset kumppanuuteen epäselviä

u Hyvä viestintäosaaminen; reagoiva

u Vaikea kommunikointi; ei reagoi herkästi

u Innostunut vapaaehtoistoiminnasta/-palveluista

u Innostuneisuuden ja motivaation puute

u Hyvin organisoitu ja luotettava

u Huonosti organisoitu ja epäjohdonmukainen
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TYÖVAIHE 1

Mitä haluamme kumppanilta?
Paras tapa aloittaa on määritellä, mitä haluatte kumppanilta. Lions and Leos Club and Community
Needs Assessment (CCNA, Lions- ja Leos-klubien ja yhteisöjen tarvearviointi) voi olla hyödyllinen
työväline arvioitaessa yhteisösi tarpeita ja palvelumahdollisuuksia sekä klubinne vahvuuksia ja
kehityskohteita. Käyttäkää tarvittaessa tätä resurssia ensin.

Vastatkaa tärkeisiin klubianne koskeviin kysymyksiin käyttämällä
seuraavaa listaa.

1

Klubin vahvuudet ja kehityskohteet

Luetelkaa vahvuudet, joita klubinne voi
mahdolliselle kumppanille tarjota.

ARVIOIKAA VALMIUTENNE

2

Listatkaa klubinne kehityskohteet.

Kumppanin panokset

Mitä taitoja, vahvuuksia ja/tai resursseja klubimme tarvitsee vahvistaakseen projektejamme?

3

Mahdolliset kumppanit

Mitä yhteyksiä klubimme jäsenillä on yksilöihin tai organisaatioihin, jotka voisivat tarjota näitä taitoja,
vahvuuksia ja resursseja?

Mahdollinen kumppani:

Yhteyshenkilö:

Yhteystiedot:
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Onko olemassa CCNA:n työvaiheessa 3 käsiteltyjä palveluntarjoajia, jotka voisivat tarjota näitä
taitoja, vahvuuksia ja resursseja?

POHTIKAA OMIA TARPEITANNE

TYÖVAIHE 2

Onko klubimme valmis lähestymään mahdollista kumppania?
Valitkaa yksi edellisen sivun työvaiheessa 1 nimeämistänne mahdollisista kumppaneista.

Mahdollinen kumppani:
Mahdollisen kumppanuuden tavoite:
Määritelkää käyttämällä seuraavaa tarkistuslistaa, onko klubinne valmis lähestymään tätä mahdollista
kumppania.
Ei

Tiedämme, mitkä ovat vahvuuksiamme ja kehityskohteitamme klubina.

Kyllä

Ei

Tiedämme, minkä tyyppisiä palveluprojekteja haluaisimme suorittaa.

Kyllä

Ei

Tiedämme, mitä panoksia tarvitsemme mahdolliselta kumppanilta
parantaaksemme projektejamme.

Kyllä

Ei

Tiedämme, mitä panoksia voimme antaa mahdolliselle kumppanuudelle.

Kyllä

Ei

Olemme valmiita keskustelemaan yhteisistä tavoitteista ja päämääristä mahdollisen
kumppanin kanssa.

ARVIOIKAA VALMIUTENNE

Kyllä

Seuraavat vaiheet

Jos klubinne vastasi useimpiin edellä oleviin väitteisiin "ei":
Oliko tarkistuslistaan vastaaminen vaikeaa? Jos oli, käyttäkää jonkin verran aikaa uudelleenarviointiin.
Seuraavat resurssit saattavat olla hyvä seuraava askel klubinne valmistelussa kumppanuuteen:

Club Quality Initiative (klubin
laatua koskeva aloite)
Strateginen suunnittelutyökalu,
jonka tarkoitus on auttaa
klubeja kehityskohteiden
tunnistamisessa

Lions Learning Center (Lionsin
oppimiskeskus)
Verkkoharjoituskeskus, jossa käsitellään
aiheita aina konfliktinratkaisusta
tavoitteiden asettamiseen ja
puhumiseen julkisuudessa
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Jos klubinne vastasi useimpiin edellä oleviin väitteisiin "kyllä":
Onnittelut! Olette valmiita lähestymään mahdollista kumppania. Siirtykää työvaiheeseen 3.

POHTIKAA OMIA TARPEITANNE

TYÖVAIHE 3

Kuinka lähestymme mahdollista kumppania?
Kun olette pohtineet klubinne tarpeita ja tunnistaneet mahdollisen kumppanuuden,
joka voisi tehostaa vaikutustanne yhteisöön, haluatte ottaa yhteyttä ja avata keskustelun.

Käyttäkää seuraavaa listaa suunnitellaksenne keskustelun mahdollisen
kumppaninne kanssa.
Keskustelustrategia

Muistiinpanoja

Esitelkää itsenne
Kertokaa kokouksen tai puhelun syy.

Antakaa joitakin taustatietoja

ARVIOIKAA VALMIUTENNE

Jakakaa tärkeimmät tiedot Lions Clubs Internationalista ja
omasta klubistanne:
»» Keitä olemme
»» Tietoa klubistanne ja työstänne yhteisön eteen
»» Klubinne tavoitteet tulevaisuudessa

Kertokaa tavoitteista ja mahdollisuuksista
»» Kertokaa niistä projekteista, joissa tahtoisitte työskennellä
»» Kertokaa vaikutuksesta, jonka voitte yhdessä saada aikaan
sekä miksi haluaisitte yhteistyötä juuri heidän kanssaan
»» Jakakaa ajatuksia siitä, kuinka mahdollinen kumppaninne
hyötyy ja/tai saa tunnustusta tuloksena kumppanuudesta

Kuunnelkaa ja vastatkaa
Pohtikaa heidän ajatuksiaan ja olkaa valmiita tarjoamaan
lisätietoa klubistanne, resursseistanne ja palveluprojekteja
koskevista ajatuksistanne.

»» Keiden muiden kanssa teidän pitäisi keskustella?
»» Kuinka jatkaa eteenpäin?

PIKAVINKKEJÄ u Logojen ja tavaramerkkien käytön täytyy noudattaa LCI:n

tavatamerkkikäytäntöä ja LCI:n brändejä koskevia ohjeita, joista
molemmat löytyvät osoitteen lionsclub.org kohdasta Resource Center

Kumppanuus on upea tapa lisätä vaikutustasi! Kun työskentelette tehokkaasti
yhdessä ja kommunikoitte selvästi, voitte saavuttaa yhteiset tavoitteet, jotka
hyödyttävät klubianne, kumppanianne sekä yhteisöänne.
Hyvä kumppanuus on suhde, jossa kaikki voittavat.

lionsclubs.org
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Päättäkää seuraavat askeleet

