Miksi on tärkeää
raportoida
palveluaktiviteeteista
Huomaa miten tärkeää on kertoa meidän saavutuksistamme

Innostamme ja tiedotamme.

Varmistamme valoisamman tulevaisuuden.

On sitten kyse parista silmälaseja tai uudesta
sairaalasta suurkaupungissa, raportointi osoittaa
miten - ja missä - paikalliset klubit auttavat eri
puolilla maailmaa. Selvät ja tarkoituksenmukaiset
tiedot auttavat ihmisiä tietämään mistä he voivat
saada apua.

Kun arvioimme työtämme, ymmärrämme paremmin
tilanteen ja se taas auttaa meitä toimimaan
tehokkaammin. Kun asetamme korkeampia ja
saavutettavia tavoitteita joka vuosi, se yhdistää ja
mobilisoi järjestöä kasvun varmistamiseksi.
Kasvatamme jäsenmäärää.

Lisäämme näkyvyyttä.
Palvelutiedot auttavat ihmisiä ymmärtämään
mitä tarpeita eri yhteisöissä on. Lionit, jotka ovat
kiinnostuneita globaaleista kohteista, huomaavat
missä tarvitaan apua ja he johtavat paikallisia
yhteisöjä toimimaan.

Ihmiset haluavat osallistua aitoon ja näkyvään
muutokseen. Tehdystä palvelusta raportoiminen
antaa lionsklubeille mahdollisuuden toimia
paikkakunnilla, kertoa heidän tarinaansa
tehokkaammin ja sitä kautta kasvattaa jäsenmäärää.
Tuemme säätiötä.

Vahvistamme yhteistyösuhteita.
Palveluraportit näyttävät konkreettisella tavalla
mahdollisille yhteistyökumppaneille Lions Clubs
Internationalin globaalin työn ja sen vaikutuksen.
Nämä suhteet vahvistavat järjestöä ja etuja saadaan
paikallisella tasolla.

Palveluraportit näyttävät miten lionit ja leot kaikkialla
maailmassa käyttävät Lions Clubs Internationalin
säätiön myöntämiä apurahoja ja sitä kautta he
pystyvät palvelemaan paikkakuntien asukkaita.
Näkyvyys kannustaa lioneita miettimään luovia
tapoja toteuttaa heidän omia projektejaan ja miten
he itse voivat hakea LCIF:n apurahoja.

Löydämme seuraavan tärkeän idean.
Tunnustus ja palkinnot.

Koska palveluaktiviteetteja voidaan laajentaa,
yhdestä pienestä palveluprojektista voi tulla
seuraava nimikkoaloite: mutta vain jos lionit
raportoivat siitä ja mainostavat sitä!
Vahvistamme antamaamme tukea.
Palvelutiedot ja lionien henkilökohtaisesti jakamat
tiedot ja palaute auttavat Lions Clubs Internationalia
löytämään parhaat toimintatavat, jotka voidaan
kertoa kaikille jäsenille.

Kun lionit raportoivat palvelusta, he voivat saada
erilaisia palveluun liittyviä palkintoja. Niitä ovat
mm. Satavuotisjuhlan palveluhaasteen lippumerkit
ja leopalkinnot. Palkinnoilla annetaan tunnustusta
lioneille ja leoille heidän tekemästään työstä ja
samalla motivoidaan heitä jatkamaan erinomaista
työtä.

Joten raportoikaa palvelunne!
Ilmoita palvelu ja seuraa edistymistä MyLionin kautta
osoitteessa lionsclubs.org.
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