Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti (ALLI)
Leo-lion-stipendi

Senior-lionjohtajien koulutusinstituutissa (ALLI) keskitytään lionjohtajien taitojen
kehittämiseen, jotta he ovat valmiita johtotehtäviin lohko-, alue- ja piiritasolla.
Leo-lion-stipendi vähentää koulutusta hakevien leo-lionien kokemia taloudellisia
esteitä tarjoamalla korvausta ohjelmaan liittyvien kulujen kattamista varten.
ALLI-ohjelman leo-lion-stipendi tarjoaa taloudellista tukea kahdeksalle leo-lionjäsenelle – yhdelle kustakin vaalipiiristä – jotta he voivat osallistua vaalipiirinsä
vuoden 2020–2021 Senior-lionjohtajien koulutusinstituuttiin.
Lue lisää ALLI-ohjelmasta. Vuoden 2020–2021 ALLI-aikataulu julkaistaan
toukokuussa 2020.

Odotukset
Stipendien saajien on noudatettava kaikkia ALLI-ohjelmasta valmistuvia koskevia
odotuksia.
ALLI-ohjelman leo-lion-stipendin saajien odotetaan myös avustavan leo-lionohjelman ominaisuuksien ja etujen mainostamisessa. Tähän sisältyy
blogikirjoituksen laatiminen julkaistavaksi Lions Clubs Internationalin
verkkosivustolla ja sosiaalisen median alustoilla. Valmistuneita voidaan pyytää
myös avustamaan leo-lion-hallituksen yhteyshenkilöitä johtajuusaloitteissa,
osallistumaan webinaareihin, laatimaan julkaisuja LinkedInissä olevaan leo-lionryhmään ja mahdollisesti pitämään julkisia puheita LCICon-vuosikokouksessa.

ALLI-ohjelmasta valmistuneita leo-lioneita kehotetaan etsimään mahdollisuuksia
jakaa kokemuksiaan sekä avustamaan oman piirinsä, moninkertaispiirinsä tai
vaalipiirinsä lion-foorumeissa järjestettävissä johtajataitoja kehittävissä
työpajoissa.

Ehdokkaiden kelpoisuusvaatimukset
Vaatimukset täyttävät ALLI-ohjelman leo-lion-stipendiehdokkaat ovat hyvässä
asemassa olevia aktiivisen lionsklubin jäseniä, jotka ovat suorittaneet
menestyksekkäästi raportoidun kauden missä tahansa seuraavista
johtamistehtävistä:





Leoklubin presidentti
Leomoninkertaispiirin tai -piirin presidentti
Moninkertaispiirin tai piirin leojohtaja
Lionsklubin presidentti
□
He eivät kuitenkaan ole vielä edenneet ensimmäisiksi
varapiirikuvernööreiksi
□
Parhaillaan klubipresidentin virassa toimivien lionien hakemuksia
voidaan harkita, mikäli tilaa on jäljellä.

Ehdokkaiden on myös
 pystyttävä sitoutumaan instituutin ohjelman jokaiseen päivään.
 lähetettävä ALLI-ohjelman leo-lion-stipendihakemus Senior-lionien
johtajakoulutushakemuksessa mainittuun päivämäärään mennessä.
 lähetettävä Senior-lionien johtajakoulutushakemus mainittuun määräpäivään
mennessä.

Stipendin rahoitus
ALLI-ohjelman leo-lion-stipendi on kulukorvausohjelma. Saajille korvataan
enintään 1 375,00 $ ehdot täyttävistä kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta
Senior-lionjohtajien koulutusinstituuttiin. Ehdot täyttäviä kuluja ovat matkat
(lento- ja junaliput jne.), ateriat matkustuspäivinä instituuttiin ja takaisin kotiin
sekä ALLI-osallistumismaksu, joka on 125,00 $. Matkakuluja muina kuin
instituutin istuntopäivinä ja henkilökohtaisia kuluja (pyykinpesu, huonepalvelu,
juomarahat, välipalat jne.) ei korvata.

Majoitus kolmipäiväisen instituutin aikana tarjotaan osallistujille lisäkuluitta,
samoin kuin ateriat ensimmäisen päivän aamiaisesta kolmannen päivän
lounaaseen.
Ehdot täyttävien kulujen korvaamiseen tarvitaan:
 Senior-lionien johtajakoulutusinstituutti-istunnon suorittaminen
 Kulukorvauslaskun lähettäminen LCI:n kulukorvaussääntöjen mukaisesti,
mukaan lukien kopiot kaikista kuiteista (lentoliput, kuljetus maanteitse,
lentoyhtiöiden tarkastuskortit, ateriat matkustuspäivinä jne.)
 Kahden viikon kuluessa instituutin suorittamisesta laadittu blogikirjoitus on
liitettävä ALLI-ohjelman leo-lion-stipendin kulukorvauslaskuun

Hakemus
Leo-lionit, jotka täyttävät nämä ehdot, voivat hakea ALLI-ohjelman leo-lionstipendiä.
Stipenditoimikunta tarkastaa kaikki ALLI-ohjelmaan lähetetyt leo-lionstipendihakemukset. Hyväksytyt hakemukset lähetetään edelleen
johtajakoulutusinstituuttien osastolle harkintaa varten.
TÄRKEÄÄ: Stipendin hakijoiden ON MYÖS LÄHETETTÄVÄ vuoden 2020–
2021 Senior-lionjohtajien koulutusinstituutin hakemus erikseen vaalipiirin ALLIhakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen tai faksinumeroon. Vuoden 2020–
2021 ALLI-aikataulu tulee saataville toukokuussa 2020 osoitteeseen
www.lionsclubs.org.

