Bir Lions Kulübü Üyesi Olmak
Fark Yaratan Toplumsal Gönüllülük Hareketleri
Eğer gönüllü olmak, proje liderliği, ağ oluşturmak ve eğlenmek
istiyorsanız – tüm bunları ve daha fazlasını bir Lions kulübü üyesi olarak
yapabilirsiniz. Bir Lion olarak yerel gönüllülük projelerine katılarak hem kendi toplumunuzun
hem de dünya çapındaki başka toplulukların gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz.
Gerçek katılımlı toplantılarda buluşan bir yerel kulübe veya internet üzerinden buluşan bir
sanal kulübe; hatta kişisel meslek, ilgi alanı veya hobinize uygun bir “özel ilgi alanı kulübüne”
katılabilirsiniz. Çevreyi korumak için yerel bir proje planlayabilirsiniz. Çalışan dar gelirlilere
yardım etmek için gözlüklerin geri dönüşümüne yardımıcı olabilir ya da uzak bir köye temiz
su ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Hangi yolu seçerseniz seçin paylaşıyor, umursuyor ve
değişiklik yaratıyor olacaksınız.

Uluslararası Gönüllüler ve Dostlar Ağına Katılın…
Bir Lions kulübü üyesi olarak öncelikle, toplumunuzu
desteklemek için yerel gönüllülük hareketlerine
katılan hizmet odaklı erkek ve kadınların oluşturduğu
bir grubun parçası olacaksınız. Üstüne saygı duyulan
bir uluslararası organizasyon olan “Lions Clubs
International” (Uluslararası Lions Klüpleri) örgütünün
de bir üyesi olarak, yerel cemiyetinizin bir lideri ve
ihtiyaç halindekilerin dostu olacaksınız.
Üye olmak için bir çok sebep var. Bir Lion olarak:
‐
‐
‐
‐

‐

Kendi toplumunuza yardım edecek ve değerli yetiler kazanacaksınız
Yerel ve uluslararası platformda insanların yaşamında büyük bir etki yaratacaksınız
Bir lider olmayı ve saygıdeğer bir organizasyonu yönetmeyi öğreneceksiniz
Yerel ve dünya çapında iş
dünyasından oluşan bir ağ
oluşturacaksınız
Hayatınıza enerji katacak ve
eğleneceksiniz

Kişisel ve profesyonel anlamda gelişeceksiniz.
Toplumsal gönüllülük hareketinizin kabul
gördüğünü ve emeklerinize değdiğini
bileceksiniz.
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Nasıl Lions Kulübü Üyesi Olunur?
Yerel Gönüllülük Seçenekleri
Lions ile ilgilendiğiniz için çok memnunuz. Eğer varolan bir Lions Kulübüne katılmak
istiyorsanız:
‐
‐
‐
‐

Yakınlarınızda bir Kulüp arayın
Kulüple iletişime geçip ilginizi dile getirin
Kulüp ve hizmet projeleri üzerine daha çok bilgi edinebilmek için bir toplantılarına
katılıp katılamayacağınızı sorun
Toplantıda üye olmak hakkındaki sorularınızı dile getirin

Eğer yakınlarınızda bir Lions Kulübü bulamazsanız, arkadaşlarınızla “yeni bir kulüp” kurma
yoluna gidebilirsiniz. Veya “Üye Aday Formunu” doldurun, biz de bölgenizdeki bir kulübe
iletişim bilgilerinizi iletelim.

Üyelik Çeşitleri
Size Tam Uyan Üyeliği Seçin
Lions külüpleri neredeyse dünyanın her
köşesindeki farklı toplumlarda çok çeşitli
insanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle bizler
de üye olmanın ve hizmet etmenin birden
çok yolunu sunuyoruz. Lions kulüpleri, üniversite öğrencileri, çocuklar, yetişkinler ve aileler
için gönüllülük programları sunmaktadır.
‐ Geleneksel Üyelik: Gönüllülük programlarıyla, toplumsal hizmetlerle ve dünyayı daha iyi
bir yer haline getirmekle ilgileniyor musunuz? Uluslararası Lions Kulüpleri (LCI) toplumdaki
bireylere yerel gönüllülük projelerinde bir grup olarak beraber hareket etme olanağı
sunuyor. Bugün üyelik için ilk adımı atın. Yörenizdeki bir kulüple irtibata geçin,
toplantılarına katılmak için başvurun.
‐ Aile Üyeliği: Ailenizle beraber katılabileceğiniz özel gönüllülük programları mı
arıyorsunuz? Aile üyeleri üyelik koşullarını yerine getirmeli, aynı evde ikamet ediyor olmalı
ve aynı kulübe üye olmalıdırlar. Çocuklar üye olamazlar ancak 12 yaş altı çocukların yaşam
boyu başkalarına yardıma adanmış bir kişilik yaratmalarına önayak olan “Yavrukurt
Programı”na katılabilirler. Eğer ailenizin birden çok üyesi bir kulübe katılıyorsa aile üyeliği
istediğinizi belirtiniz.
‐ Öğrenci (Leo) Üyeliği: Öğrenci gönüllü programlarımız yeni arkadaşlar edinmenizi ve aynı
zamanda toplumunuzdaki diğerlerine yardım etmenize olanak tanır. Öğrenci üyeliği ile
aidatlarınız düşecektir. Bir eğitim kurmunda kayıtlı iseniz ve yasal reşit olma yaşı ile 30 yaş
arasındaysanız, katıldığınız kulübe öğrenci üyeliğinin avantajlarından yararlanmak
istediğinizi belirtiniz.
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Yeni Bir Kulüp Kurmak…
Yeni Yollarla Toplumu Güçlendirmek
Tutkumuzu paylaşıyorsunuz. Dünyanın size ait
köşesini geliştirmek için fikirleriniz var. Ve bu
amaçta yardım edecek gönüllüler tanıyorsunuz.
Ancak yakınlarınızda bir Lions Kulübü yok.
Üzülmenize gerek yok. Bu durum bir çok yeni
kulübümüzün kuruluşunda yaşanmıştır.
Grup Gönüllülük Olanakları
Lions grubunuzun katılabileceği birden çok grup gönüllülük olanakları sunmaktadır veya yeni
bir kulüp kurarak size daha yakın programlar geliştirebilirsiniz. Toplum temelli kulüpler bizim
geleneğimiz olmakla beraber tek bir boyutun herkese uymadığının bilincindeyiz. Bu nedenle
sizlere seçmeniz için birden çok kulüp tipi sunuyoruz:
‐ Geleneksel Lions Kulüpleri: Toplumsal odaklı kişileri bir araya getirip, kendi toplumlarını
herhangi bir şekilde geliştirmek için gönüllü olmalarına olanak sağlayan, herhangi bir
bölgede kurulabilecek kulüp tipidir.
‐ Kampüs Lions Kulüpleri: Üniversiye öğrencileri, yöneticileri, çalışanları, akademik
personeli ve diğer toplumsal odaklı bireyler için tasarlanmıştır. Gönüllüler kampüs
topluluğuna hizmet ederken liderlik ve iş becerilerini geliştirirler.
‐ Kulüp Şubeleri (Kolları): Bir grup insanın, bir Lions kulübü kurup kendi toplumlarında
değişiklik yaratmasına yardımcı olur. Üyeler halihazırda var olan bir kulübün üyeleridir
ancak kendi gönüllülük projelerini ve aktivitelerini seçer ve uygularlar.
İlgi alanlarınız ve ortamın gereklilikleri üzerine de bir Lions kulübü kurabilirsiniz.
‐ Belki değerlendirmek istediğiniz bir hobiniz var, üzerinde özellikle çalışmak istediğiniz
toplumsal projeler bulunmakta veya arkadaşlarınızla bir gönüllü proje olanağını
değerlendirmek istiyorsunuz. Eğer durum böyle ise; “Özel İlgi Alanı Lions Kulübü” sizin
için uygun olabilir.
‐ Belki de uzak coğrafik alanlarda yaşayan üyelerden oluşan bir kulüp kurmak ve elverişli bir
durum yaratmak için çevrimiçi (on‐line) buluşmalar düzenlemek istiyorsunuz. Böyle ise
“Siber Lions Kulüpleri” sizin internet üzerinden organizasyonuzu yürütmenize yardımcı
olacaktır.
‐ Zihinsel engellilere yardımcı olacak toplumsal projelere gönüllü olmak istiyorsanız, Engelli
Olimpiyatları destekçisi olan “Şampiyon Lions Kulüpleri” sizin için uygun bir seçenek
olabilir.
Her durumda size ve toplumunuza en uygun Lions kulübünü kurmanız için destek vermeye
hazırız.
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Üyelik Avantajları
Gönüllülük Hareketi Avantajları
Lions kulübü üyesi olmak size ulusal ve uluslararası
bağlamda gönüllülük etkinlikleri yürütme olanağı tanır. Yeni
arkadaşlar edinin. Toplumunuzu daha iyi bir yaşam alanı
haline getirecek projeler yönetin. Ve bunları yaparken
eğlenin. Bakın, dünya çapındaki üyelerimiz gönüllülük
hareketlerinin kazanımları hakkında neler diyorlar.
Toplumsal Hizmet
“İnsanların yüreğindeki mutluluğu, size teşekkür edişlerini,
bir çocuğun yüzündeki gülümsemeyi görüyorsunuz. Bütün
bunlar size içinde bulunduğunuz toplum için bir şeyler
yaptığınızı fark ettiriyor”
Viv Grater, Güney Afrika
“kalbimdeki sade tatmin duygusu ve olanakları bizden az olanlara hizmet götürmüş olmaktan
dolayı Lion olmaktan gurur duyuyorum.”
David Mutayisa, Uganda
Eğlence ve Arkadaşlık
“Sadece Lion değiliz, sadece arkadaş değiliz, biz bir aileyiz.”
Karen Piper‐Taylor, Trinidad
“İnsanlara yardım etmek eğlenceli. Birden çok insanla bir
araya geldiğinizde bu daha eğlenceli hale geliyor.”
Jeff Gans, ABD
Liderlik Yetenekleri
“Kişisel gelişim fırsatları sonsuz. Halkla
ilişkilerdeki yetilerimi kullanma ve geliştirme
olanağı buluyorum, üstüne bir yönetim
kururlu toplantısında nasıl iletişim
kuracağımı da öğreniyorum.”
Birindisi Chan, ABD
“Bir lions kulübünde lider olma şansını elde
etmek beni daha düzenli olma konusunda motive etti. Kendini işinizi yönetmek gibi.”
Keith Gaydosh, ABD
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Ağ Kurma
“Değişik altyapılardan insanları tek bir projede çalışmak
üzere bir araya getiriyor. Böylece toplumumuza ve
dünyaya hizmet etmiş oluyoruz.”
Gary Wong, ABD
“Doktorlardan, öğretmenler, inşaat işççilerine kadar
geniş bir yelpazemiz var. Ve bu bizim kulübümüzü
geliştirmemizi ve çok çeşitli şeyler yapmamızı sağlıyor.”
Jeniffer Manhic, ABD
Uluslararası Hizmet
“Bu bize iki ülke olarak ortak çalışma şansı ve aynı
projeleri paylaşma olanağı tanıyor.”
Greg Edgelow, ABD
“Beni başka bir grup yerine Lions’a çeken şey dünya
çapında olması. Kendini kanıtlamış ve bu da benim
aradığım şey.”
John Thomas King, ABD
Aile Dostu
“Lions tüm bir aile olabilir. Herkes olabilir, çünkü gerçekte toplum dediğimiz budur –
herkestir.”
Denise Lum, ABD
“Parkları temizliyoruz, bankları boyuyoruz, parkın
toplumdaki herkes için güzelleşmesini sağlıyoruz. Kızlarıı
bunu gerçekten çok seviyor.”
Ty’East Alleyen‐Bunn, ABD
Gençler için Olanaklar
“Kampüs kulübümüz heyecan verici ve faydalı çünkü çok
nevi şahsına münhasır bir organizasyon. Hem uluslararası odaklanmaya sahibiz hem de yerel
odaklanmaya.”
KjerstinOwren Myre, Norveç
“Lionlar olarak, temel amacımız Barış Posteri Projesi ile çocukların
toplumla iletişimini sağlamak. Onların sesleri çok önemli.”
Kerry Fletcher, USA.
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