MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ
Maailmanlaajuisen palveluryhmän (GST) piirikoordinaattori
Virkakausi
Viran yleiskatsaus

Toiminta
menestyksen
varmistamiseksi

Yksi vuosi; valitaan piirissä (piirin ohjesäännön mukaisesti) piirihallituksen
jäseneksi. Voi toimia virassa useamman vuoden ajan.
Piirin GST-koordinaattorina sinä autat ja tuet alueiden, lohkojen ja klubien
palvelujohtajia vahvistamalla lionien kykyä vastata heidän alueensa tarpeisiin ja
samalla mahdollistaa jäsenille mahdollisimman hyvä jäsenyyskokemus
tarkoituksenmukaisten palveluaktiviteettien kautta. Sinä tiedät mistä löytää
ratkaisut ja pystyt ylittämään esteet. Tulet toimimaan klubien ja moninkertaispiirin
koordinaattorin välisenä yhteyshenkilönä varmistaen että jokaisen piirin ja klubin
ainutlaatuisiin tarpeisiin vastataan.
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Menestyksen
mittaaminen

•

•
•
•

Kannustaa klubeja toteuttamaan palveluprojekteja, jotka sopivat yhteen
LCI:n aloitteiden kanssa.
Tekee yhteistyötä klubien kanssa, jotta lisätään ihmisten tietoisuutta lionien
palvelun vaikutuksesta paikallisissa yhteisöissä
Tekee yhteistyötä GMT- ja GST-piirikoordinaattorien ja Maailmanlaajuisen
toimintaryhmän puheenjohtajan (piirikuvernööri) kanssa, jotta edistetään
johtajakoulutuksen kehittämiseen, jäsenkasvuun ja humanitaarisen
palvelun laajentamiseen liittyviä aloitteita.
Tekee yhteistyötä alueiden, lohkojen ja klubien palvelujohtajien kanssa,
jotta klubit pyrkivät saavuttamaan niiden palvelutavoitteet, varmistetaan
säännöllinen raportointi MyLionissa.
Tukee paikallisia palveluprojekteja, jotka luovat yhteenkuuluvuuden
tunnetta ja piirin lionit ja leot tuntevat niistä ylpeyttä.
Mainostaa palveluprojekteja, jotka innostavat eri sukupolvien edustajia,
mukaan lukien leojen ottamista mukaan ja johtamismahdollisuuksien
antamista heille.
Pyrkii edistämään aktiviteettien toteuttamista piirissä, kuten esimerkiksi
paikkakunnalla tiedottaminen, lakialoitteiden edistäminen, tapahtumien ja
yhteistyösuhteiden toteuttaminen.
Tekee yhteistyötä piirin LCIF-koordinaattorin kanssa, maksimoida LCIF:n
resurssien käyttäminen sekä kerätä varoja LCIF:lle ja seurata piirille
myönnettyjen apurahojen käyttämistä.
Kerää klubien ja piirin antamaa palautetta liittyen palveluhaasteisiin,
mahdollisuuksiin ja menestyksiin; kertoa moninkertaispiirin koordinaattorille
tilanteesta, jotta voidaan löytää ratkaisut/poistaa esteet palveluohjelmien
toteuttamiselle.
Tekee yhteistyötä piirin GLT-koordinaattorin kanssa vähintään yhden
workshopin suunnittelemiseksi, jonka kautta autetaan lioneita ja leoja
toimimaan entistä pätevämmin palveluprojektien suunnittelemisessa ja
toteuttamisessa.
Kannustaa klubeja suunnittelemaan ja toteuttamaan vähintään yhden
diabetekseen liittyvän projektin.
Palveluprojektien toteuttaminen ja raportointi on kasvanut edellisvuodesta.
Tekee yhteistyötä piirin LCIF-koordinaattorin ja alueen/lohkon
puheenjohtajien kanssa, jotta löydetään alueelta vähintään yksi
palvelualoite, jota voidaan vahvistaa käyttämällä LCIF:n resursseja.
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Pätevyysvaatimukset
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•
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Raportointi

•
•
•

Tunnistaa ja raportoi vähintään yhdestä mahdollisuudesta edistää
toimintaa ja tiedottaa siitä piirissä.
Kannustaa LCI:n sovelluksen käyttämistä piirissä pyytämällä kaikilta
klubeilta palautetta ja vähintään yksi palveluprojekti hoidetaan MyLionin
kautta.
Joka vuosi on kehitetty leoklubeja ja käytännön yhteistyötä on lisätty lionien
ja leojen antamassa palvelussa.
Innostunut lionismista, osaa mainostaa LCI Forwardia tehokkaasti 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).
Piirin GST-koordinaattori raportoi omalle moninkertaispiirin GSTkoordinaattorille, aluejohtajalle tai erityisalueen neuvonantajalle.
Piirin GST-, GMT- ja GLT-koordinaattorit raportoivat piirin
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajalle (piirikuvernööri).
Klubin GST-palvelujohtaja raportoi piirin GST-koordinaattorille.
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