LIONS BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV
För Lions hjälper till där hjälpen behövs
En gång per år bör din klubb bedöma de
program och hjälpinsatser som klubben
tillhandahåller. Tack vare en enkel bedömning kommer medlemmarna att
förstå:
•
•
•
•

Vilken typ av hjälpinsatser som ditt samhälle
behöver.
Vilka projekt och program som är viktigt för
människorna i ditt område.
Om klubbens pågående projekt fortfarande är
viktiga och behövs.
Om andra organisationer i området tillhandahåller liknade hjälpinsatser.

För att på ett korrekt sätt bedöma behoven i ditt
samhälle följer du nedanstående steg:

Steg ett: Presentera Lions bedömning
av samhällsbehov för klubbstyrelsen
Förklara betydelsen av att genomföra denna bedömning för klubbens styrelse. Beskriv hur bedömningen kommer att hjälpa klubben att identifiera
och fokusera på program och hjälpinsatser som
verkligen behövs.

Steg två: Utse en kommitté
Efter att ha erhållit godkännande från klubbstyrelsen bör betydelsen av att genomföra bedömningen
diskuteras vid ett klubbmöte. Om medlemmarna
samtycker till att genomföra bedömningen utses en
grupp till att hantera bedömningen.

Steg tre: Sammanställ ett frågeformulär
och ett följebrev
Gruppen bör inleda sitt arbete med att sammanställa ett frågeformulär och ett följebrev. Gruppen
kan använda exemplet på frågeformulär och följebrev eller utforma egna, för att anpassa dem till
lokala förutsättningar och specifika behov. Om
gruppen väljer att använda det som föreslås besöker du LCI:s webbplats och i sökfältet anger du
MK9A för att kunna använda en pdf-version av
formuläret som du kan skriva på.

Steg fyra: Bestäm vilka i samhället som
ska kontaktas
Innan gruppen inleder bedömningen måste det bestämmas vilka som på bästa sätt kan bedöma de lokala behoven i samhället. Sammanställ en lista med
namn på de personer som bör erhålla bedömningen. Fundera över att besöka kommunens
webbplats för att få förslag på vilka som kan kontaktas. Kommunens webbplats innehåller ofta epostadress och telefonnummer till dem som kan
kontaktas.
Följande är förslag på personer som kan kontaktas
för att hjälpa till med bedömningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rektorer
Lärare
Bibliotekspersonal
Personer som arbetar med miljöfrågor
Personal som arbetar i stadens parker
Polis
Brandmän
Sjukhusadministratörer
Läkare och sjuksköterskor
Rådgivare i skolor
Socialarbetare
Ledare i studentorganisationer

Steg fem: Skicka enkäten till personer
i samhället
Kontakta personerna på den lista gruppen har
sammanställt och överlämna/skicka det frågeformulär som har sammanställts. Fundera över att
låta personerna besvara frågorna via e-post, telefon, personligen eller via post. Använd den metod
som passar respektive person bäst.

Steg sex: Analysera enkätresultaten
Så snart svaren har sammanställts kan gruppen inleda arbetet med att gå igenom och analysera resultaten. Försök att svara på följande frågor:
• Finns det i det lokala samhället ett specifikt
behov som din klubb kan tillgodose?
• Finns det andra klubbar och/eller organisationer som redan arbetar med liknande insatser
och kan klubben i så fall samarbeta med dem?
• Behöver era program uppdateras, förbättras
eller avslutas?
• För att sammanfatta: Vad behöver ditt samhälle och hur kan klubben hjälpa till?

Steg sju: Dela med er av resultaten
Be gruppen att dela med sig av enkätresultaten vid
ett klubbmöte. Låt medlemmarna ge sina kommentarer och diskutera hur klubbens hjälpinsatser
på bästa sätt kan tillgodose angelägna behov. Var
även öppen för nya idéer som kan hjälpa till i samhället. Om svaren i enkäten påvisar möjligheter
och behov utanför klubbens område kontaktar du
distriktsguvernören och distriktets medlemsordförande.

Steg åtta: Uppföljning för dem som svarat på enkäten
Skicka ett meddelande till dem som har svarat på
enkäten och tacka för deras hjälp. Beskriv hur
deras svar har hjälpt klubben att identifiera program som kan hjälpa till i samhället på ett bättre
sätt. Använd detta som en möjlighet till rekrytering, fråga dem om de är intresserade av att att bli
medlemmar och bjud in dem till nästa klubbmöte.

Bästa {Namn}:
För att kunna tillhandahålla bättre serviceprojekt i {ortens namn} genomför {klubbens
namn} en enkät bland människor i området
som besitter expertis av olika slag. Vårt mål
är att tydligt identifiera humanitära hjälpprojekt, vilka vi som en serviceklubb, kan genomföra. Vi hoppas att du kommer att hjälpa
oss identifiera behov i vårt samhälle.
Genom att svara på frågorna i frågeformuläret kommer du att hjälpa oss att finna angelägna behov. Du är även välkommen att
lämna kommentarer om angelägna behov i
samhället, vilka du anser bör tillgodoses. Vi
uppmuntrar dig även till att vidarebefordra
denna enkät till andra personer som du anser
skulle kunna tillföra viktig information.
Vänligen returnera det ifyllda frågeformuläret
senast den {datum}. Efter det att vi har sammanställt alla data kommer en representant
från klubben att tillhandahålla dig med en
sammanfattning av resultaten och hur vi kan
komma att samarbeta. Om du har frågor är
du välkommen att kontakta mig via {telefonnummer och/eller e-postadress}. Jag kommer
med glädje att svara på dina frågor.
Med vänlig lionhälsning
{Lionmedlemmens namn}
{Liontitel}
{Lionklubbens namn}

Exempel på följebrev

Lions bedömning av samhällsbehov, frågeformulär
Namn: _________________________________________________________ Datum: ______________________
Är expert inom (Exempel: Utbildning, rekreation, hälsovård, miljö): __________________________________
Yrkestitel: ___________________________________________________________________________________
Telefon: ___________________________________ E-post:____________________________________________

Identifiera samhällsbehov
1. Identifiera specifika samhällsbehov inom ditt område eller allmänna behov:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Program och hjälpinsatser
2. Vilken typ av hjälpprojekt i samhället inom ditt område har du sett eller hört talas om?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Vilka program och hjälpinsatser anser du behövs i samhället både för närvarande och i framtiden?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
4. Anser du att allmänheten känner till de program och hjälpinsatser som genomförs i samhället? Om nej,
har du några förslag på hur de kan informeras om detta?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Organisationer i området
5. Vilka organisationer inom ditt område genomför för närvarande program och hjälpinsatser för att hjälpa
till i samhället?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
6. Vilken roll anser du att Lions har när det gäller att tillhandahålla program och hjälpinsatser i samhället?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ytterligare kommentarer:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Returnera den ifyllda enkäten till:
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Membership Programs and New Clubs Marketing Department, Lions Clubs International
300 W 22ND STREET
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
www.lionsclubs.org
E-post: memberprog@lionsclubs.org
Telefon: 630.571.5466
Fax: 630.571.1619
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