PAIKKAKUNNAN TARVEARVIOINTI LIONSKLUBEILLE
Koska lionit tuovat apua sinne missä sitä tarvitaan
Klubin tulisi kerran vuodessa arvioida
ne ohjelmat ja palvelut joita se paikkakunnalla järjestää. Yksinkertainen arviointi
tulee auttamaan sinua ymmärtämään:
•
•
•
•

Millaisia vapaaehtoispalveluita paikkakunnallasi kaivataan.
Mitkä projektit ja ohjelmat ovat paikkakuntalaisten mielestä tärkeimpiä.
Mikäli klubisi nykyisiä palveluprojekteja
edelleen tarvitaan.
Mikäli muut organisaatiot alueella järjestävät
samantyyppisiä palveluita.

Suorita arviointi seuraavien vaiheiden mukaisesti:

Vaihe yksi: Esittele paikkakunnan
tarvearviointityökalu hallitukselle
Kerro klubisi hallitukselle miten tärkeää paikkakunnan tarpeiden arviointi on. Selvitä miten arvioinnin suorittaminen tulee auttamaan klubia
identifioimaan suurimmat tarpeet ja keskittymään
paikkakunnan palveluun tehokkaammin.

Vaihe kaksi: Nimeä työryhmä
Kun hallitus on antanut hyväksyntänsä, keskustele
paikkakunnan tarvearvioinnista klubikokouksessa.
Jos jäsenet suhtautuvat ideaan myönteisesti, nimeä
työryhmä suorittamaan arviointi.

Vaihe kolme: Kyselylomakkeen ja
esittelykirjeen laatiminen
Anna työryhmän ensimmäiseksi tehtäväksi laatia
kyselylomake ja esittelykirje. Voit käyttää kyselylomakkeen ja kirjeen valmiita malleja tai luoda kokonaan uudet omien tarpeittesi mukaan. Sisällytä
kysymyksiä joilla pyritään saamaan yksityiskohtaista tietoa paikkakuntalaisten tarpeista. Mikäli
haluat käyttää valmista mallia, mene Lions Clubs
Internationalin verkkosivuille ja kirjoita hakukenttään MK-9A, joka on editoitavissa olevan PDF-dokumentin muodossa.

Vaihe neljä: Keihin paikkakunnalla tulisi
ottaa yhteyttä
Ennen arvioinnin aloittamista tulee työryhmän
päättää ketkä paikkakunnalla pystyisivät parhaiten
arvioimaan tarpeita. Laadi lista ihmisistä joiden tulisi vastata kyselyyn. Kunnan verkkosivuilta voi
löytyä ideoita näiden henkilöiden määrittelemiseksi. Kunnan verkkosivuilta löytyy usein myös
henkilökunnan yhteystiedot, kt. sähköpostiosoitteet
ja puhelinnumerot.
Harkitkaa kyselyn lähettämistä esim. seuraaville
henkilöille:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehtorit
Opettajat
Kirjastonhoitajat
Ympäristöpalveluiden työntekijät
Puistoaluevastaavat
Poliisi
Palomiehet
Sairaaloiden hallintohenkilöstö
Lääkärit ja hoitajat
Koulukuraattorit
Sosiaalityöntekijät
Opiskelijajärjestöjen johtajat

Vaihe viisi: Arviointilomakkeen
lähettäminen
Ota yhteyttä laatimasi listan henkilöihin ja toimita
heille kehittämäsi kyselylomake. Anna heille mahdollisuus palauttaa lomake postitse, henkilökohtaisesti tai sähköpostitse, tai vastaamalla kysymyksiin
puhelimitse. Käytä kunkin henkilön kohdalla heille
parhaiten sopivaa metodia.

Vaihe kuusi: Analysoi kyselyn tulokset
Kun täytetyt lomakkeet on palautettu, voi työryhmä aloittaa tulosten analysoinnin. Pyri vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
• Onko paikkakunnalla sellaisia erityisiä tarpeita joihin klubinne voisi auttaa vastaamaan?
• Suorittavatko muut klubit ja/tai organisaatiot
paikkakunnalla samanlaisia projekteja, ja olisiko silloin parasta ryhtyä heidän kanssaan yhteistyöhön?
• Tulisiko jokin klubinne ohjelmista lakkauttaa
tai tulisiko sitä parantaa ja ajamukaistaa?
• Tiivistetysti, mitä paikkakuntanne tarvitsee ja
kuinka voitte auttaa?

Vaihe seitsemän: Tulosten julkistaminen
Pyydä työryhmää julkistamaan tulokset klubikokouksessa. Pyydä muilta jäseniltä palautetta ja keskustelkaa klubinne nykyisistä palveluohjelmista ja
mikäli niillä pystytään auttamaan paikkakuntaanne. Pyydä myös jäseniltä ideoita ja kommentteja siitä miten heidän mielestään paikkakuntaa
voitaisiin parhaiten palvella. Mikäli tarvearviointi
paljasti tarpeita joihin klubinne ei voi vastata,
viesti niistä piirikuvernöörille ja piirin jäsenjohtajalle.

Vaihe kahdeksan: Seurannan
suorittaminen
Lähetä kyselyyn vastanneille viestit kiittäen heitä
kyselyyn osallistumisesta. Kerro heille miten heidän panoksensa on auttanut klubianne paremmin
palvelemaan paikkakuntaanne. Hyödynnä tilanne
myös jäsenrekrytointina ja kysy olisiko kyselyyn
vastanneilla kiinnostusta yhteistyöhön lionien
kanssa ja kutsu heidät klubikokoukseen.

Hyvä {Nimi}:
Pystyäksemme paremmin palvelemaan (kaupungin nimi), (klubin nimi) lionsklubi suorittaa kyselytutkimuksen paikkakunnan asioista
parhaiten tietävien henkilöiden parissa. Tavoitteenamme on selkeästi määritellä humanitääriset palvelut, joita me — palveluklubina
— voisimme toteuttaa. Toivomme, että pystyt auttamaan meitä paikkakuntamme tarpeiden määrittelemisessä.
Täyttämällä oheisen kyselylomakkeen, autat
meitä identifioimaan ne tarpeet ja osa-alueet
jotka kaipaavat huomiota. Voit myös vapaamuotoisesti lähestyä meitä koskien yhteisömme tarpeita joihin vastaamalla voisimme
tehdä paikkakunnastamme paremman. Rohkaisemme sinua myös lähettämään tämän kyselyn eteenpäin henkilöille joiden uskoisit
pystyvän meitä auttamaan.
Palautathan täytetyn lomakkeen (pvm) mennessä. Kun olemme koonneet tarvittavat tiedot, tulee joku klubistamme ottamaan sinuun
yhteyttä kertoakseen tuloksista ja keskustellakseen yhteistyömahdollisuuksistamme. Mikäli sinulla on kysymyksiä, ole hyvä ja ota
minuun yhteyttä (puhelin ja/tai sähköpostiosoite). Vastaan mielelläni kysymyksiisi.
Ystävällisin terveisin,
{Lionien nimi},
(Lion-virka)
{Lionsklubin nimi},

Malli esittelykirjeestä

Paikkakunnan tarpeidenarvioinnin kyselylomake
Nimi: ___________________________________________________________ Pvm: _______________________
Toimiala (esim. koulutus, vapaa-aika, terveydenhuolto, ympäristö):___________________________________
Toimi / virka: ________________________________________________________________________________
Puhelin: __________________________________ Sähköposti: ________________________________________

Paikkakunnan tarpeiden identifioiminen
1. Identifioi erityiset tarpeet paikkakunnallanne, joko liittyen omaan toimialaasi tai yleisesti:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Ohjelmat ja palvelut
2. Minkä tyyppisisiä yhteisöpalveluprojekteja olet nähnyt toteutettavan, tai millaisista olet kuullut, omalla
alallasi?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Millaisia ohjelmia paikkakunnallanne tarvitaan tällä hetkellä? Entä tulevaisuudessa?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Luuletko, että paikkakuntalaiset tietävät millaisia projekteja alueella järjestetään, ja jos eivät, millä tavoin
parantaisit yleisön tietoisuutta asiasta?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Alueen organisaatiot
5. Minkä organisaatioiden tiedät omalla toimialallasi toimivan paikkakuntalaisten hyväksi?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Millaisessa roolissa näet lionsklubit, palveluohjelmien tuottajana paikkakunnalla?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Muut huomautukset:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Palauta täytetty kyselylomake:
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Jäsenohjelmat ja uusien klubien ja markkinoinnin osasto
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
Sähköposti: memberprog@lionsclubs.org
Puhelin: 630.571.5466
Faksi: 630.571.1619
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