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Uppmuntra barn och vuxna att 
hjälpa tillsammans och skapa 
ett livslångt engagemang för 
hjälpinsatser genom Lions 

klubbar.

För att hjälpa dig komma igång 
erbjuder Lions Clubs International 
en aktivitetsguide om Lions 
lejonungeprogram. Den finns på 
LCI:s webbplats eller så kan den 
beställas från medlemsdivisionen. 
Guiden ger förslag på hur du kan 
integrera ett lejonungeprogram i din 
lionklubb. 

Lionklubbar kan beställa tygmärken 
för att hjälpa lejonungar känna sig 
som en del av klubben och se fram 
emot aktiviteter. Tygmärken kan 
beställas från Lions International.

Lär dig mer om 
lejonungeprogrammet  

lionsclubs.org/cub

Lejonungeprogrammet

Så införs ett 
lejonungeprogram

Medlemsutvecklingsdivisionen 

Lions Clubs International  
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523  
USA 
E-post: membership@lionsclubs.org 



Lejonungeprogrammet är utformat för 
barn upp till 12 år så de kan känna 
glädje över frivilliginsatser och förstå 
betydelsen av att hjälpa människor i 
nöd. 

Lionklubbar som inför lejonunge-
programmet uppmuntras till att utforma 
särskilda aktiviteter som passar för de 
barn, lionmedlemmar och familjer som 
är involverade.

Vilka är lejonungar? 

En lejonunge är ett barn upp till 
12 år som gärna vill hjälpa andra 
tillsammans med den lionklubb 
som är fadder. Även om många 
lejonungar har släktingar i 
lionklubben, är alla barn välkomna 
att delta i programmet.

Vad är en lejonungeklubb?

En lejonungeklubb kan bildas 
när fem eller fler lejonungar 
samarbetar med lionklubben. Om en 
lejonungeklubb bildas bör en Lion 
utses som klubbens kontaktperson.  

Varför införa 
lejonungeprogrammet i 
lionklubbens aktiviteter? 

Lejonungeprogrammet kan gynna 
en lionklubb som består av flera 
generationer eller som vill skapa 
en mer familjevänlig klubb. Att 
starta ett lejonungeprogram 
hjälper lionklubbar att: 

• Rekrytera barnens föräldrar 
och far-/morföräldrar

• Tillföra ny energi till klubbens 
aktiviteter

• Inspirera nya idéer 
och möjligheter för 
serviceaktiviteter

• Främja en tradition av 
frivilliginsatser

Varför ska barn 
uppmuntras att vara med i 
ett lejonungeprogram? 

Att ställa upp som frivillig hjälper 
barn att se världen från andras 
perspektiv. Att lära sig genom att 
göra ger dem chansen att skaffa 
sig nya kunskaper, känna stolthet 
över sin hemort och bygga upp 
sitt självförtroende.  

Genom lejonungeprogrammet 
kan barn också lära sig att 
utveckla empati, medkänsla och 
ansvar. Att göra hjälpinsatser med 
Lions klubbar drar nytta av en 
erfaren, internationell organisation 
med medlemmar som redan är 
engagerade i att hjälpa andra. 


