MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ
Maailmanlaajuisen palveluryhmän (GST) klubin palvelujohtaja
Virkakausi

Yksi vuosi; valitaan vaaleilla klubin virkailijaksi ja hallituksen jäseneksi.

Viran yleiskatsaus

GST:n klubin palvelujohtajana sinä toteutat Melvin Jonesin unelmaa - että lionit ja
leot pystyvät vastaamaan kaikkiin tarpeisiin. Olet vastuussa tarkoituksenmukaisten
palvelu- ja varainkeruuprojektien toteuttamisesta, jäsenten osallistumisen
lisäämisestä palveluprojekteihin ja lionien tekemän humanitaarisen työn
tiedottamisesta.
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Tekee yhteistyötä piirin maailmanlaajuisen palvelukoordinaattorin, klubin
LCIF-koordinaattorin, piirin johtajien, klubin palvelutoimikunnan ja muiden
kanssa jotta laaditaan jokavuotiset palvelutavoitteet ja toimintasuunnitelmat
ja tiedotetaan niistä. Tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien tulisi vastata
paikkakunnan nykyisiin tarpeisiin ja/tai LCI:n maailmanlaajuisiin
avustuskohteisiin ja ne voivat muodostua tiedottamisesta ja varainkeruusta
suoranaisen avustustyön lisäksi.
Kehittää ja johtaa palvelutoimikuntaa, joka auttaa palvelutavoitteiden
laatimisessa ja toimintasuunnitelmien toteuttamisessa.
Ottaa mukaan paikallista nuorisoa ja leoja osallistumaan
palveluaktiviteettien kaikki vaiheisiin, mukaan lukien tavoitteiden
asettaminen, toteuttaminen, arviointi ja raportointi.
Raportoi palveluaktiviteetit Lions Clubs Internationalille.
Toimii klubin tiedonlähteenä liittyen paikkakunnan tarpeisiin seuraamalla
muiden klubien palveluaktiviteetteja, kehittämällä yhteistyösuhteita
paikkakunnalla palvelun laajentamiseksi ja käyttämällä Lions Clubs
Internationalin ja Lions Clubs Internationalin säätiön tarjoamia työkaluja ja
resursseja.
Vahvistaa jäsenten tyytyväisyyttä kannustamalla osallistumista
palveluprojekteihin.
Tekee yhteistyötä klubin jäsenjohtajan ja muiden klubin toimikuntien
kanssa jäsenyysmahdollisuuksien mainostamiseksi ei-lioneille
palveluprojektien aikana.
Osallistuu tarvittaessa piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan
kokouksiin sen lohkon alueella, missä klubi sijaitsee.
Vahvistetaan jäsenten tyytyväisyyttä klubin palveluprojekteihin ja
varainkeruutilaisuuksiin lisäämällä jäsenten osallistumista
palveluprojekteihin.
Palveluprojektien toteuttaminen ja raportointi on kasvanut edellisvuodesta.
Suunnittelee ja toteuttaa vähintään yhden diabetekseen liittyvän projektin.
Osallistuu vähintään yhden palveluprojektin tai varainkeruutilaisuuden
suunnittelemiseen ja järjestämiseen MyLion-sovelluksen kautta.
Toteuttaa vähintään yhden palveluprojektin tai varainkeruutapahtuman
yhdessä paikallisen leoklubin tai nuorisojärjestön kanssa.
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Pätevyysvaatimukset

•
•
•
•
•

Raportointi

•
•

Innostunut lionismista ja haluaa sijoittaa aikaa ja energiaa järjestön
tulevaisuudelle.
Kokemusta palveluaktiviteettien johtamisesta ja kehittämisestä viimeisen
viiden vuoden ajalta.
Hyvät taidot tilaisuuksien järjestämisessä, julkisessa puhumisessa ja
esiintymiskyvyssä.
Tuntee LCIF:n ohjelmat, yhteistyösuhteet ja apurahat.
Osaa käyttää teknologiaa (sähköposti, Microsoft Office, MyLCI, LCI:n
verkkosivut, sosiaalinen media).
Klubin GST-palvelujohtaja raportoi piirin GST-koordinaattorille.
Klubin GST-palvelujohtaja, GMT-jäsenjohtaja ja GLT-johtaja
(johtajakoulutuksen kehittäminen) raportoivat Maailmanlaajuisen
toimintaryhmän johtajalle (klubipresidentti).
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