Hur kan min klubb införa ett
lejonungeprogram?

Lions
lejonungeprogram

För att hjälpa dig att komma igång erbjuder Lions Clubs International en aktivitetsguide om Lions lejonungeprogram
(MPFM-33), vilken finns på LCI:s
webbplats eller kan beställas från Membership and New Club Operations Department. Denna vägledning innehåller förslag
på hur man kan införa programmet och är
fylld med lämpliga aktiviteter, insamlingar
och projekt för respektive åldersgrupp.

“Barn är stora imitatörer.
Så ge dem något bra att imitera.”

Klubbarna kan beställa märken för respektive åldersgrupp, för att hjälpa dem att
känna sig delaktiga i klubben och mer intresserade av att delta. Märken kan beställas från Membership and New Club
Operations Department via e-post
memberops@lionsclubs.org. Ange antal
som behövs och åldersgrupp.
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Lejonungeprogrammet är enbart för barn
och det lär dem glädjen i att vara frivillig
och vägleder dem till ett livslångt intresse
av att hjälpa människor i nöd.
Lionklubbar som inför lejonungeprogrammet uppmuntras till att utforma särskilda aktiviteter som passar för de barn,
lionmedlemmar och familjer som är involverade.

Vilka är lejonungar?
Lejonungar är de lokala lionmedlemmarnas
barn och släktingar till och med 12 års
ålder. Inom programmet delas lejonungarna
in i tre åldersgrupper:

Varför införa lejonungeprogrammet i
klubbens aktiviteter?
Det finns många anledningar till att involvera
barn i klubbens aktiviteter. Barnens deltagande:
• Skapar en tradition av frivilliginsatser
• Bygger upp familjevänliga klubbar

Nivå I: 3 år och yngre
Nivå II: 4-7 år
Nivå III: 8-12 år

• Ger familjer möjlighet att tillbringa tid tillsammans
• Tillför ny energi till klubbens aktiviteter

Förutom fördelarna för klubben ger frivilliginsatserna möjlighet för barnen att se
världen ur andra personers perspektiv. Frivilliginsatser lär barnen att förstå empati,
medkänsla och ansvar. Att förstå omvärlden bättre. Att vara tacksamma för vad de
har och inte ta saker för givet.
Om vi lär våra barn att hjälpa andra kan
de förändra världen. Dessa lärdomar kan
man inte finna i en lärobok.

