Leo-lion-kulttuurivaihdon edustajan stipendi
Leo-lion-kulttuurivaihdon edustajilla on mahdollisuus luoda yhteyksiä ja jakaa
kokemuksiaan leo-lioneina jäsenten kanssa kaikkialla maailmassa.
Kulttuurivaihdon edustajien stipendien tarjoaman taloudellisen tuen avulla
kunkin vaalipiirin yhdelle leo-lionille nimitetään jokin muu kuin heidän oman
vaalipiirinsä foorumi, jotta he saavat tuoreita näkökulmia ja uusia ideoita
johtajuudesta ja palvelusta samalla kun he oppivat kyseisellä alueella elävien
ihmisten rikkaasta kulttuurista. Esimerkki: vaalipiirissä 4 asuva leo-lion voi hakea
osallistumista All Africa -foorumiin vaalipiirissä 8. Vaikka hakijat voivat ilmaista,
mihin foorumiin he haluavat tulla nimitetyiksi, stipenditoimikunta tekee lopullisen
päätöksen.

Odotukset
Stipendien vastaanottajat edustavat vaalipiirejään ja osallistuvat isäntäfoorumin
istuntoihin ja tapahtumiin aikataulun mukaisten päivien aikana. Leo-lionkulttuurivaihdon edustajat osallistuvat myös foorumin palvelutapahtumiin
oppiakseen alueellisten yhteisöjen tarpeiden sekä palvelutapahtumien käsitteiden
eroista ja yhtäläisyyksistä.
Palattuaan omille alueilleen leo-lion-kulttuurivaihdon edustajien tulee kertoa tähän
mahdollisuuteen liittyen saamistaan tiedoista ja kokemuksista muille jäsenille
piirin, moninkertaispiirin ja vaalipiirin tapahtumissa.
Jokaisen leo-lion-kulttuurivaihdon edustajan on laadittava blogikirjoitus
kokemuksista, jotka he saivat osallistuttuaan foorumeihin sekä palvelu- ja
sosiaalisiin tapahtumiin. Blogikirjoitukset julkaistaan Lions Clubs Internationalin
verkkosivustolla ja sosiaalisen median alustoilla. Blogikirjoituksen lisäksi

edustajien odotetaan avustavan leo-lion-ohjelmaa koskevien etujen
mainostamisessa ja heitä saatetaan pyytää auttamaan leo-lion-hallituksen
yhteyshenkilöitä mainostusaloitteissa, osallistumaan webinaareihin ja laatimaan
kirjoituksia LinkedInissä olevaan leo-lion-ryhmään.

Ehdokkaiden pätevyys
Pätevät ehdokkaat leo-lion-kulttuurivaihdon edustajien stipendien saajiksi ovat
hyvässä asemassa olevia aktiivisten lionsklubien jäseniä, jotka ovat suorittaneet
menestyksekkäästi raportoidun kauden missä tahansa seuraavista
johtamistehtävissä:





leoklubivirkailija
leopiirin tai leomoninkertaispiirin presidentti
piirin tai moninkertaispiirin leojohtaja
lionsklubivirkailija

Ehdokkaiden muut vaatimukset:
 Voimassa olevat matkustusasiakirjat.
 Vapaa määrätyn foorumin aikana.
 Sitoutuu osallistumaan heille määrättyyn foorumiin kirjallisen
hyväksymisvahvistuksen jälkeen.
 Lähettää leo-lion-stipendin hakemuksen 3. huhtikuuta 2020 mennessä.

Stipendin rahoitus
Leo-lion-kulttuurivaihdon edustajan stipendi on kulukorvausohjelma.
Vastaanottajille korvataan enintään 2 625,00 $ kriteerit täyttävistä kuluista, jotka
aiheutuvat osallistumisesta tähän ohjelmaan. Kriteerit täyttäviä kuluja ovat matkat
(lento- ja junaliput jne.), ateriat matkustuspäivinä foorumiin ja takaisin kotiin sekä
ateriat ja majoitus foorumipäivinä. Leo-lion-kulttuurivaihdon edustajan stipendi ei
korvaa henkilökohtaisia kuluja eikä matkustuskuluja, jotka eivät liity ohjelmaan.
Kriteerit täyttävien kulujen korvaamiseen tarvitaan:

 Paikallaolo koko foorumissa, osallistuminen istuntoihin/tapahtumiin ja
vähintään yksi palvelutapahtuma
 Kuluraportin lähettäminen LCI:n kulukorvaussääntöjen mukaisesti, mukaan
lukien kopiot kaikista kuiteista, lipuista ja lentolippujen tarkastuskorteista
 Kahden viikon kuluessa foorumin jälkeen toimitetun ja leo-lionkulttuuriohjelman edustajan stipendin kuluraporttiin liitetyn
blogikirjoituksen lähettäminen

Hakemus
Leo-lionit, jotka täyttävät tämän stipendiohjelman kriteerit, voivat hakea leo-lionkulttuurivaihdon edustajan stipendiä 3. huhtikuuta 2020 mennessä.
Stipenditoimikunta tarkastaa kaikki leo-lion-kulttuurivaihdon edustajien ohjelmaan
lähetetyt stipendihakemukset.
Hyväksyttyihin stipendin vastaanottajiin otetaan yhteyttä kolmen viikon kuluessa
hakemuksen lähettämisestä.
Hakijoilla on yksi viikko aikaa hyväksyä määrätty foorumi ja siten vahvistaa
osallistumisensa ohjelmaan.
Pidä silmällä Lions Clubs Internationalin verkkosivuston tapahtumasivua, jolle
vuoden 2020–2021 foorumien ajankohdat lisätään pian.

