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Kiwanis, Lions, Optimist och Rotary går samman för  
en vecka av hjälpinsatser och att fira samhället 

Serviceklubbar arbetar tillsammans för att göra skillnad i samhället 
 

Fira samhället, ett gemensamt initiativ av de fyra största frivilligorganisationerna, kommer lanseras 

detta år med fokus på lokala hjälpinsatser under veckan den 10-16 oktober.  

 

Organisationerna Kiwanis International, Lions Clubs International, Optimist International och Rotary 

International har samarbetat under de senaste 18 månaderna, för att dela idéer om framtida 

samarbeten. Den första gemensamma insatsen uppmuntrar klubbarna att kontakta varandra, för att 

arbeta tillsammans med projekt som förbättrar och är till nytta för lokala samhällen.  

 

”Vi har så många gemensamma mål och uppgifter”, sade Peter Mancuso, president i Kiwanis 

International 2021-2022. ”Detta gemensamma initiativ är ett sätt att gå samman för att arbeta med 

projekt som kommer göra mätbar skillnad i samhällen runtom i världen.” 

 

”Vi kan hjälpa världen att komma tillbaka under denna svåra tid när många fortfarande kämpar”, sade 

Douglas X. Alexander, president i Lions Clubs International 2021-2022. ”Om vi låter vår passion för 

hjälpinsatser lysa igenom finns det ingenting vi inte kan uppnå tillsammans.”  

 

Patsy Garner, president i Optimist International 2021-2022, stödjer insatsen att uppmuntra alla klubbar 

att arbeta tillsammans med att hjälpa till i samhället. ”Vi behöver samarbeta nu mer än någonsin. Det 

kan råda brist på resurser och en gemensam insats kan göra betydligt större skillnad i våra samhällen 

jämfört med en enskild insats.” 

 

”Alla våra organisationer hjälper till i våra lokala samhällen och de förändrar liv. Vi måste säkerställa att 

våra klubbar identifierar ett lokalt behov och arbetar tillsammans för att tillhandahålla de bästa 
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hjälpinsatserna för att tillgodose detta behov”, sade Shekhar Mehta, president i Rotary International 

2021-2022.  

  

Klubbarna uppmuntras att arbeta tillsammans med projekt om hälsa och välbefinnande, matsäkerhet 

och hungersnöd, utbildning, läs- och skrivkunnighet eller miljöprojekt. Insatserna kan bestå av städning i 

samhället, donation och distribution av mat, motionslopp för att samla in pengar till specifika frågor 

eller att samla in böcker till det lokala biblioteket. Klubbarna ska följa alla lokala lagar, regler och 

riktlinjer för möten och samlingar. Klubbar som involverar barn och ungdomar ska följa lagar, regler och 

riktlinjer avseende unga deltagare. En lista med idéer finner du här.  

 

Alla fyra ledare sade att denna första insats är en språngbräda in i framtiden, då de har en vision om 

årliga projekt där alla organisationer runtom i världen samarbetar samt även inkluderar sina 

ungdomsklubbar. Dessa samarbetsprojekt gör det även möjligt för personer som är medlemmar i andra 

klubbar att lära sig mer om varandra, andra organisationer och deras gemensamma insatser att hjälpa 

barn och vuxna som har ställts inför utmaningar på grund av miljöpåverkan eller ekonomi.  

 

Mediakontakter: 

Ben Hendricks, Kiwanis International: bhendricks@kiwanis.org och 317-217-6206. 

Shauna Schuda, Lions Clubs International: Shauna.Schuda@lionsclubs.org och 630-468-7075. 

Jennifer Bagwell, Optimist International: Jennifer.Bagwell@optimist.org och 314-881-1336. 

Chanele Williams, Rotary International: chanele.williams@rotary.org och 847-866-3466.  

 

Om Kiwanis: Kiwanis International bildades 1915 och är en global organisation bestående av klubbar 

och medlemmar som arbetar hängivet med att hjälpa barn runtom i världen. Kiwanis och dess familj av 

klubbar omfattar Circle K International för elever vid universitet, Key Club för elever i åldern 14-18 år, 

Builders Club för elever i åldern 11-14 år, K-Kids för elever i åldern 6-12 år och Aktion Club för vuxna 

med funktionsnedsättning, vilka tillsammans bidrar med mer än 18,5 miljoner frivilliga arbetstimmar för 

att stärka samhället och hjälpa barn. Kiwanis International har mer än 537 000 vuxna och ungdomar som 

medlemmar i 85 länder och geografiska områden. Besök kiwanis.org för mer information.    

 

Om Lions: Lions Clubs International är den största serviceklubborganisationen i världen. Mer än 1,4 

miljoner medlemmar i mer än 48 000 klubbar hjälper i 200 länder och geografiska områden runtom i 
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mailto:Jennifer.Bagwell@optimist.org
mailto:chanele.williams@rotary.org
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världen. Sedan 1917 har Lions medlemmar stärkt lokala samhällen genom konkreta hjälpinsatser och 

humanitära projekt. Vi kan utöka påverkan av våra hjälpinsatser genom det generösa stödet från vår 

stiftelse Lions Clubs International Foundation. Vi är fokuserade på att stödja frågor såsom syn, miljö, 

barncancer, hungersnöd, diabetes och andra angelägna humanitära behov, för att ta itu med några av 

de mest angelägna utmaningar som vår värld står inför. För mer information om Lions Clubs 

International besöker du lionsclubs.org/sv. 

 

Om Optimist: Optimist International grundades 1919 och är en hjälporganisation som hjälper ungdomar 

och samhällen runtom i världen. Organisationen har nära 70 000 vuxna och ungdomar som medlemmar 

i mer än 2 500 klubbar i USA, Kanada, Karibiska havet, Mexiko och många andra länder i världen. 

Organisationens motto är ”Tar fram det bästa i ungdomar, i våra samhällen och i oss själva” och 

medlemmarna genomför positiva serviceprojekt som når ut till mer än sex miljoner unga människor 

varje år. För att lära dig mer om Optimist International ringer du 314-371-6000 eller besöker 

organisationens webbplats www.optimist.org.  

 

Om Rotary: Rotary sammanför ett globalt nätverk av frivilliga ledare som är hängivna att tackla världens 

allra största humanitära utmaningar. Rotary består av 1,2 miljoner medlemmar i mer än 36 000 klubbar i 

över 200 länder och geografiska områden. Deras arbete förbättrar människors liv både på lokal och 

internationell nivå, från att hjälpa dem i nöd i det lokala samhället till att arbeta för en värld fri från 

polio. För mer information besöker du webbplatsen Rotary.org.  

 

https://www.lionsclubs.org/sv
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