LEOKLUBIOHJELMAN
RESURSSIOPAS
Leoklubiohjelman neuvoa-antava paneeli
Leoklubiohjelman neuvoa-antavassa paneelissa on kaksi lionia ja kaksi leoa kustakin kansainvälisestä vaalipiiristä ja Afrikan
mantereelta. Paneeli edustaa leoja ja lioneita leoklubiohjelmaan liittyvissä asioissa heidän omassa kansainvälisessä
vaalipiirissä. Kultakin alueelta valitaan joka vuosi yksi lion ja yksi leo kahdeksi vuodeksi. Nimityslomakkeet löytyvät LCI:n
verkkosivulta "Jäsenkeskus" -osasta Leojen johtamismahdollisuudet -kohdasta.

Leojohtajien apurahaohjelma
Apurahalla tarjotaan rahoitusta leojen johtajakoulutuksen tilaisuuksiin, joissa keskitytään projektinhallintaan, viestintään,
luovuuteen ja innovaatioon sekä tiimityöhön ja palveluprojektien suunnittelemiseen. Joka vuosi myönnetään yhteensä 12
US$2000 suuruista apurahaa lionpiireille ja moninkertaispiireille, jotka ovat kiinnostuneita järjestämään leojen
johtamiskonferenssin. Rahoituksen saamiseksi tulee jättää apurahahakemus ja sille tulee saada hyväksyntä ennen
konferenssin tai koulutuksen järjestämistä. Apurahahakemuksia vastaanotetaan kunkin tilivuoden 1. toukokuuta saakka.
Lataa hakemus LCI:n verkkosivulta.

Leoneuvojakoulutus & perehdytys
Leoklubineuvojan koulutus ja perehdytys on koulutusresurssi, jonka kautta leoklubineuvojat saavat paremman käsityksen
leoklubiohjelmasta ja heidän omasta roolistaan leoneuvojina. Koulutus sisältää kuusi moduulia ja se kattaa tärkeitä työkaluja
ja resursseja, joiden avulla leoneuvojat voivat palvella tehokkaasti. Lataa kaikki kuusi moduulia LCI:n verkkosivun
Jäsenkeskuksesta.

MyLCI
Leoklubit ja sponsoroivat lionsklubit voivat raportoida leoklubin jäsenten, virkailijoiden ja palveluaktiviteettien tiedot MyLCI:n
kautta. Lisäksi useimmat lionjohtajat piirin ja moninkertaispiirin tasoilla voivat myös nähdä heidän alueensa leoklubien tiedot.
Käyttöoikeus perustuu kunkin piirin tai moninkertaispiirin raportointistatukseen LCI:n kanssa. MyLCI:n pääsee tutustumaan
osoitteessa mylci.lionsclubs.org.

Leo eNews
Uutislehti lähetetään kuukausittain ja siinä annetaan tärkeää tietoa tulevista eräpäivistä, tapahtumista ja resursseista leoille
ja leoklubiohjelmaan osallistuville lioneille. Kaikki leoklubien virkailijat, jäsenet, neuvojat sekä piirien ja moninkertaispiirien
leojohtajat saavat automaattisesti Leo eNews -uutislehden LCI:sta.

e-LeoClubhouse
Jos haluat maksuttoman ja helpon tavan luoda verkkosivut leoklubillenne, e-LeoClubhouse on teitä varten! Tämän resurssin
kautta leoklubit voivat perustaa hyödylliset ja ammattimaisen näköiset verkkosivut. Alpha- ja Omega-klubit voivat valita
kahden valmiin mallipohjan väliltä, joissa kummassakin käytetään leobrändiä. Aloita tutustumalla verkkosivuun eleoclubhouse.org/start.php. Kun hakemus on hyväksytty, jatko-ohjeet lähetetään sähköpostitse.

Leo Club Program Department | Lions Clubs International | 630.571.5466 | leo@lionsclubs.org

Leo-9.FI 1/16

LEOKLUBIOHJELMAN
RESURSSIOPAS
www.lionsclubs.org/leoclubs
Leo-osio LCI:n verkkosivuilla on leoklubien ensisijainen tiedon lähde verkossa. Leojen osiosta löytyvät tarvittavat tiedot
leojäsenille, leoneuvojille ja leojohtajille. Periaatteessa kaikki tieto mitä tarvitset liittyen leoklubiohjelmaan löytyy osoitteesta
www.lionsclubs.org/leoclubs.

Lionien oppimiskeskus (LLC)
Leot pääsevät tutustumaan koulutusmateriaaleihin osoitteessa Lions Learning Center (LLC). Kurssit, jotka sisältävät
ylimääräistä materiaalia Alpha-leoille ovat mm. Tehokkaat tiimit, Jäsenten motivoiminen, Kokousten hallinta ja Paikkakunnan
palveleminen. Näitä kursseja pääsee suorittamaan kun luot ensin LLC-tilin käyttämällä omaa leojäsennumeroa. Mene
verkkosivuille www.lionsclubs.org ja kirjoita sivun oikeassa ylälaidassa olevaan hakukenttään "Lionien oppimiskeskus".
Valitse linkki, jolla pääset LLC-sivulle ja käytä hyväksesi näitä johtajakoulutuksen resursseja.

Leoklubiohjelman Facebook-sivu
Leojen Facebook-sivu antaa leoille ja lioneille mahdollisuuden päästä nopeasti käsiksi uusimpiin tietoihin ja uutisiin koskien
Leoklubiohjelmaa. Facebook-sivu toimii myös paikkana, jossa leot ympäri maailmaa voivat solmia kontakteja toistensa kanssa
ja jakaa ideoita yhteisöpalvelusta ja johtajuudesta. Tykkää sivustamme osoitteessa www.facebook.com/leoclubs.

Leovuosikokouksen tapahtumat
Lionsklubien kansainvälinen vuosikokous tarjoaa vuosittan lioneille ja leoille mahdollisuuden tavata vertaisryhmäänsä ympäri
maailmaa, osallistua jännittäviin tapahtumiin kuten kansainvälinen paraati ja seminaareihin joissa tarjotaan jokaiselle
jäsenelle jotain kiinnostavaa. Leot voivat osallistua taitoja kehittäviin työpajoihin ja hyödyntää verkostoitumistilaisuuksia,
joissa leot ja lionit osallistuvat keskusteluihin. Tarkista LCI:n verkkosivulta uusimmat tiedot tapahtumista seuraavassa
vuosikongressissa.

Johtajana läpi elämän -video
Tässä innostavassa videossa tarkastellaan johtajuutta, kokemuksia ja tilaisuuksia, joita nuoret voivat saada leoklubeista.
”Leading for Life” kuvastaa leojen palveluhenkeä ja tärkeää kumppanuussuhdetta lioneihin, joka johtaa elinikäisen palvelun
tielle. Lataa tämä video ilmaiseksi iTunes tai katso se suoraan verkossa Lions Clubs Internationalin YouTube-kanavalla.

LCI Store verkossa
Klubitarvikkeiden verkkokaupasta löytyy nyt valikoima leotarvikkeita, kuten erilaisia leo-rintaneuloja, klubivirkailijan
merkkejä, mainoskylttejä, lippuja ja bannereita, liivejä ja paljon muuta! Osta verkossa osoitteessa
https://www2.lionsclubs.org. Klikkaa kohtaa “Leo Supplies” ja pääset katsomaan ja ostamaan leoaiheisia materiaaleja.
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