Börja din resa i
hjälpinsatser idag
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LEOKLUBBENS KONTAKT

Hitta ditt
syfte

E-POSTMEDDLEANDE (OM
TILLÄMPLIGT)

Dagens ledare
skapar morgondagens
värld

TELEFONNUMMER (OM
TILLÄMPLIGT)

MÖTESPLATS

MÖTESDAG/TID

FACEBOOKSIDA/HEMSIDA

Du kan också besöka
leoprogrammets Facebooksida
eller Lions blogg för att lära dig
mer om hur leomedlemmar i över
150 länder arbetar tillsammans för
att göra skillnad.

Delta i våra hjälpinsatser
och vår framgång
Leoklubbar sponsras av lokala
lionklubbar genom Lions Clubs
International, världens största
serviceklubborganisation med 1,4
miljoner medlemmar runtom i
världen. Leoklubbprogrammet har
varit starkt i över 60 år och det finns
nu över 7 000 leoklubbar runtom i
världen.

Foton: Lion Othmar Fetz, The LEO Book

Leoklubbar består av Lions Clubs
Internationals yngsta medlemmar,
vars insikter och insatser är
ovärderliga för att främja Lions
Clubs Internationals syfte. Att gå
med i en leoklubb öppnar en värld
av möjligheter — från att utveckla
viktiga livsfärdigheter och skapa
förändring i ditt samhälle till att knyta
livslånga kontakter med likasinnade
individer.

Lär dig mer om hur
Leos arbetar!

Vad kännetecknar en Leo

Leoklubbar från
insidan
Leoklubbar har av två
inriktningar, Alpha och Omega.
Alpha leoklubbar består
av organisationens yngsta
medlemmar i åldrarna 12-18
år och Omega leoklubbar är
idealiska för unga vuxna mellan
18-30 år. Oavsett ålder kommer
du som leomedlem att finna
möjligheter för personlig och
professionell utveckling och
få de verktyg du behöver för
att skapa verklig förändring i
världen, genom hjälpinsatser i
ditt samhälle.

Ta reda på vad ett
medlemskap i en leoklubb
kan betyda för dig!

Leos motto är ”Ledarskap,
Erfarenhet, Omtanke.”
Nedan finner du exempel på hur du
kan utveckla dessa attribut och ge
dem liv som leomedlem.

LEDARSKAP
Utveckla dina färdigheter som
projektledare och lagledare.

ERFARENHET
Upptäck hur lagarbete och
samarbete kan förändra ditt
samhälle och världen.

OMTANKE
Skapa livslånga kontakter med
trevliga och hårt arbetande
människor samtidigt som du
känner tillfredställelse av att utföra
hjälpinsatser.

Din hjälpinsats

Under min tid som leomedlem
har vi tagit våra idéer och
gjort dem till verklighet.
Människor respekterar det.

Det finns många sätt att hjälpa
som leomedlem. Lions Clubs
International har antagit fem
globala frågor — hungersnöd, syn,
miljö, barncancer och diabetes. När
du tillgodoser samhällets behov
kan du hjälpa inom det område
som du brinner för.

