VERKTYGSLÅDA OM HJÄLPINSATSER

Bedömning av behov i klubben
och i samhället
Välkomna till Lions och Leos bedömning av samhällsbehov! Oavsett om ni brinner för
hjälpinsatser men är osäkra på var ni ska börja, eller om ni är en erfaren klubb som letar
efter nya möjligheter till hjälpinsatser, kommer detta verktyg hjälpa er att reflektera över
klubbens insatser och finna nya sätt att påverka i samhället.

Vad ni kommer att göra
1
Aktivitet 1: Vilka är klubbens styrkor och utmaningar?

2
Aktivitet 2: Vilka frågor motiverar klubben att hjälpa?
3
Aktivitet 3: Vilka är de specifika samhällsbehov som motiverar oss samt vilka möjligheter och resurser

kommer att förbättra våra hjälpinsatser?

Vad ni behöver
1
En lionmedlem eller leomedlem som är instruktör, vilken har läst igenom alla aktiviteter och som kan leda


diskussioner.

2
Åtta till tio klubbmedlemmar.
3
Program för klubbkvalitet, vilken är en arbetsbok som hjälper klubben att förbättra sin verksamhet (finns i

resurscentret på lionsclubs.org).

Hur mycket tid ni behöver
u 1-2 timmar (alla aktiviteter)

ELLER

u 30-60 minuter (aktivitet 1)
u 30-60 minuter (aktivitet 2-3, upptäcka idéer om
serviceprojekt)

• 1 •

KLUBBENS STYRKOR OCH SVAGHETER

AKTIVITET 1

Vilka är klubbens styrkor och utmaningar?
STEG 1
Bästa sättet att starta är att använda Bedömning 1: Förbättra hjälpinsatsernas påverkan (sidan 8-9)
i arbetsboken Program för klubbkvalitet, för att utforska hur hjälpinsatserna upplevs i din klubb. Flera
frågor i denna övning kanske inte gäller er om ni är en ny klubb. Om så är fallet fortsätter ni till nästa
övning! I denna övning avslutar ni vid tabellen i Bedömning 1.

STEG 2
Använd arbetsbladet nedan för att fylla i och diskutera resultatet från er Bedömning 1 samt andra av
klubbens styrkor och svagheter.

Styrkor

Klubbens styrkor är:
KLUBBENS MOTIVATION

Exempel:
»» Färdigheter bland Lions och Leos
medlemmar
»» Befintliga hjälpprojekt
»» Relationer med andra klubbar
»» Relationer med lokala
samhällsorganisationer

Utmaningar

Klubbens utmaningar är:

Exempel:
»» Lågt deltagande bland leomedlemmarna
»» Brist på specifika färdigheter

SAMHÄLLETS BEHOV

»» Liten budget
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KLUBBENS STYRKOR OCH SVAGHETER

AKTIVITET 2

Vilka frågor motiverar klubben att hjälpa?
STEG 1
Gå tillbaka till arbetsboken Program för klubbkvalitet och besvara aktivitetens utvärderingsfrågor (sidan
9) vid slutet av tabellen i Bedömning 1. Använd dessa frågor för att finna hjälpprojekt som klubben gillar
eller överväger.

STEG 2
Diskutera svaren från er aktivitet om utvärdering och använd utrymmet nedan för att besvara följande
frågor. Era svar kan vara breda (t.ex. hälsovård) eller smala (t.ex. diabetes). Bli inte alltför specifika, för
det kommer i nästa aktivitet!

KLUBBENS MOTIVATION

»» En fråga och angeläget behov som motiverar vår klubb att hjälpa är:

SAMHÄLLETS BEHOV
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KLUBBENS STYRKOR OCH SVAGHETER

AKTIVITET 3

Vilka är de specifika behoven i samhället samt vilka möjligheter och resurser kommer att förbättra
våra hjälpinsatser?
STEG 1
Välj en fråga och angeläget behov som motiverar vår klubb att hjälpa:

STEG 2

Specifika behov i samhället

KLUBBENS MOTIVATION

Använd arbetsbladet nedan för att ange specifika behov i samhället som din klubb känner till inom det
område ni har valt. Till exempel om ”miljö” är det område ni har valt skulle ett specifikt samhällsbehov
kunna vara ”ån på hemorten är förorenad med skräp”.

Ortens specifika behov inom vårt
fokusområde är:

Exempel:
»» Tillgång till befintlig service
»» Brist på organisationer som arbetar med
frågan
»» Otydlig ansvarsfördelning bland partner
»» Förändrade lokala prioriteringar
»» Brist på engagemang bland
lokalbefolkningen

Möjligheter och resurser

Våra möjligheter och resurser är:
SAMHÄLLETS BEHOV

Exempel:
»» Lokala möten eller evenemang där Lions
och Leos kan anordna ett hjälpprojekt
»» Finansiellt stöd från utomstående
»» Möjliga partner (organisationer som kan
bidra med tekniska färdigheter, finansiellt
stöd etc.)
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KLUBBENS STYRKOR OCH SVAGHETER

AKTIVITET 3 (fortsättning)

STEG 3
Ni är snart klara! I utrymmet nedan anger och diskuterar ni projektidéer som drar nytta av klubbens
styrkor, minimerar klubbens utmaningar, tar itu med specifika behov på orten och drar nytta av
möjligheter att hjälpa.

»» Idéer om serviceprojekt

KLUBBENS MOTIVATION

Gratulerar!
Ni har nu genomfört Lions och Leos bedömning av samhällsbehov! Är
ni redo för nästa steg på er resa i hjälpinsatser?
1 Bilda ett team, för att planera hur ni kan göra era idéer till


SAMHÄLLETS BEHOV

verklighet.

2 Fundera över att sammanträffa med både leverantörer och


mottagare i samhället, för att lära er mer om deras perspektiv om
lokala behov.

3 Boka in ett möte om 6-12 månader, för att följa upp er bedömning

och se vad ni har uppnått och lärt er.
Exempel: Är det här rätt fråga för din klubb?

lionsclubs.org
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