Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği

Hizmet Kavramı
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Dayanak
Lions’un Evrensel Hedefleri’nin dayandığı en temel kavramlardan birisi Lions’un Evrensel
Vizyonu’dur.
İşte bu vizyon Lions’un hizmetlerinin evrenselliğini en güzel şekilde açıklamaktadır. Küresel Lider
olabilmenin en önemli koşullarından birisi Evrensel Hedeflere sahip olabilmektir.
Bu nedenle Lions’un Ana Hizmet Programları Evrensel İhtiyaçlara göre belirlenmiştir.
Belirlenen bu hedefler Lions’un 10’larca yıldır sürdürdüğü pek çok hizmetin/programın bugün
ulaştığı şeklidir. İşte, Evrensel Hizmetler’in bugün ulaştığı rakamsal değerlerinin büyüklüğünün
dayanağı Lions’un belirlemiş olduğu bu politikadır. Aynı zamanda bu politikalar Dünya
Lionsu’nun tanıtımında da önemli rol oynamaktadır.

Hizmet Kavramı
"Başkası İçin Bir Şey Yapılmadığı Sürece Çok Fazla İleri Gidemezsiniz" özdeyişi ile yola çıktı
kurucu Melvin Jones...
1917 yıllarındaki bu düşünce; kendini hizmete adamış bireylerden oluşan Lions camiasının ortak
amacı olarak kabul edilmiştir. Hızla sanayileşen bir toplumda değişik meslek grupları, değişik ırk,
dil ve dinden insanlardan oluşuyordu. Meslek ahlaki değerleri, vatandaş törel ilkelerinin toplumu
paylaşan değişik iş sektörleri arasında dayanışmayı ve bütünleşmeyi gerektiriyordu. Çünkü
insanların gelişmesiyle birlikte mutluluğa da ihtiyaçları vardı.
İşte bu temel düşünceden yola çıkan Lions dünyayı yeni bir kavramla tanıştırmıştır.
“Hizmet…”
Peki, ortaya çıkan Hizmet kavramı bize neleri
çağrıştırıyor?
Bunun yanıtını tabii ki Evrensel ve Ulusal
programlarla desteklenen ve Lionlar tarafından
gerçekleştirilen hizmetlerin bütününden çıkartabiliriz.
Biz Lionlar, “HİZMET” kavramından dünya barışını,
aidiyeti, toplumsal başarıyı, doğru eğitimi, fiziksel ve
ruhsal açıdan sağlıklı toplumu, mutlu insan kavramını,
tatmin olma duygusunu ve daha pek çok olguyu
çıkartabiliriz. Çünkü, sunduğumuz hizmetlerin
sürekliliğinin toplumda yarattığı pozitif etkinin toplumu
da bilinçlendireceği ve bu kavramları “toplumsal
bilince” dönüştüreceği unutulmamalıdır.
Bu nedenle, "Hizmet Ediyoruz" sloganı bir felsefe ve bir esin kaynağı olarak tüm Dünya
Lionları’nın yaşam tarzı olarak benimsenmiştir.
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“Eğer HAREKET edersek kendimizin, kulüplerimizin ve hizmet verdiğimiz toplumun değeri artar.”
Geçmiş Uluslararası Başkan Eberhard Wirfs bu sözüyle Hizmet Kavramı’na farklı bir bakış
açısı getirmiştir.
“Hareket” kavramı bize Lionsun temel felsefesi olan “Hizmet Etme” kavramını anımsatır.
Hareket; bir cismin durağan bir noktaya göre durumunun ve yerinin değişmesi, devinme olarak
tanımlanabilir.
“Lionsun Hareketinin” temelinde yatan ise üye kavramıdır. Üyelerin hizmet üretmek için
yaptıkları her şey “Lions’un Hareketi” olarak algılanmalıdır. Unutulmamalıdır ki, toplumu
harekete geçirmenin yolu bireyleri harekete geçirmekten geçer. Bu hareketin, öncelikle Lionlar’a
ardından Kulüplere ve bağlantılı olarak yaşadığımız topluma faydalarının olduğu
unutulmamalıdır.

Lions Hedeflerinin Evrensel
Olma Özelliği
Uluslararası başkanlarımız programlarında dönem
aktivitesi kavramına hiç yer vermezler… Çünkü,
Lions’un Evrensel Amaç ve Hedefleri
belirlenmiştir. Bu hedefler daha önce belirtildiği
gibi 10’larca yıldır süregelen hizmet programları
sonucunda belirlenmişlerdir. Yerel hedeflerle
birlikte küresel hedefler süreklidir ve her dönem
uygulanır.
Lions’un hedeflerinin evrenselliği “Lions’un
Amaçları” arasında yerini almıştır. Lion’ların Lions’a esas giriş amaçlarının bu hedeflere
ulaşmak olduğu kabul edilir. Dönem liderleri de farklarını hedefe ulaşma yöntemleriyle ortaya
koyarlar. Böylece Lions’un Evrensel Hedefleri’nin sürekliliği sağlanmış olur.

Lions’un Evrensel Hedefleri
Lion’lar kendilerinden daha az şanslı olanlara; yani, doğum, zorunlu nedenler, kazalar, savaşlar,
doğal afetler, salgın hastalıklar ve kalıtımsal hastalıklar gibi nedenlerle yaşamını bizlerle aynı
şartlarda sürdüremeyenlere, yaşamlarını kolaylaştırmak için hizmet ederler.
Lionlar “Hizmet Ediyoruz” sloganını uygulamakta olduğu Evrensel Hedefler sayesinde sadece
slogan olmaktan çıkartarak evrensel bir kavram haline getirmişlerdir. Böylece, Lionlar yapılan
hizmetlerin tüm dünya tarafından bilinmesi sağlamış, tüm dünyada yaygın olarak sürdürülen
projeler aracılığı ile gerçekleştirilen “Evrensel Hedefler” sayesinde önce yaşadığımız çevrenin
sonra Dünya’nın bu olumlu değişime tanıklık etmesi amaçlanmıştır.
İşte, bu ortak amaçla belirlenen “Lions’un Evrensel Hedefleri” tüm dünyada yaygın olarak
uygulanır. “Lions’un Evrensel Hedefleri” oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu hedeflerin bir
kısmı Ana Hedefler, diğerleri ise İkincil hedeflerdir.
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Bunlar genel olarak aşağıdaki 5 ana başlıkta irdelenebilir ;


Sağlık Hizmetleri,
 Önce Göznuru (Sight First) Programları
 İşitme ve Konuşma Engellilere Yönelik
Programlar
 Bedensel Engellilere Yönelik Programlar
 Diabetle Mücadele



Gençliğe Yönelik Programlar,
 Leo Kulüpleri Programı
 Gençlerarası Değişim Programı
 Barış Posteri Yarışması
 Sokak Çocukları
 Engelli Çocuklara Yönelik Eğitim Hizmetleri
 Eğitim Kurumlarına Hizmetler
 Lions Quest



Çevre Hizmetleri,
 Atık toplama ve geri dönüşüm projeleri
 Çevre temizlik kampanyaları
 Ağaçlandırma projeleri
 Eğitim ve bilinçlendirme projeleri
 Uluslararası Çevre Fotoğrafları Yarışması



Uluslararası İşbirliği ve Yarışmalar
 Uluslararası Kulüp İkizleşme Programı
 Uluslararası Yarışmalar
 Kültürel Değişim Programları
 BM ile Lions Günü
 Uluslararası Ortak Projeler
 Ortak Aktiviteler
 Lions Alert Programı



Toplumsal Hizmetler
 Uluslararası Kulüp İkizleşme Programı
 Evsizler için barınak
 Aile içi şiddet kurbanları için sığınma evi
 Oyun alanları
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 Engelliler için yaşam alanları
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Nasıl Yaparız?
Uluslar arası Lions Kulüpleri dünyanın en yaygın hizmet
kuruluşudur ve Lionlar her gün her yerde farklılık yaratırlar.
Lionlar üstlendikleri sorumluluğun farkındadırlar. Bu
nedenle tüm dünya da etkin ve büyük projeler üretmekte ve
uygulamaktadırlar. Lions Kulüpleri bir araya geldiklerinde
hizmet verdikleri toplumdaki sorunları yakından gözlemler,
bu sorunların çözüm yollarını araştırır ve geliştirdikleri
projelerle sorunların azalmasına, ortadan kalkmasına
destek verirler. Böylece toplum kendini daha iyi hisseder,
gelişir ve bilinçlenir.
Lion Liderler, yetenekli ve uzman gönüllülerdir. Lionlar
hizmet ürettikleri her yerde, hiç tanımadığı insanlarla
dostluklar kurar, ihtiyacı olan öğrencilere okul kitabı,
kırtasiye malzemesi, yaşlılara bakım, ulaşım gibi çeşitli
konularda olanaklar sağlarlar. Evrensel Hedeflerin
gerçekleştirilebilmesi için en önemli faktör Dünyanın her
yerinde iyi organize olmuş Lions Kulüpleri ve Lionlar’dır.
Lions tüm dünya da körlükle mücadelesiyle tanınır.
Gönüllü olarak bir çok projeye de destek veririz.
Lions gençliğe hizmet eder. Gençliğe yönelik toplumsal
projeler hazırlar ve gençleri katılım için teşvik eder. Bunlar; öğrenci bursları,gençlik kampları
aracılığı ile tatil olanakları, okullara ve öğrencilere destek programları, Lions Quest, Değişim
programları gibi programlardır.
Yine, Leo Kulüp Programları ile dünya gençliğine kişisel gelişim olanağı tanır. Dünya Lionları bu
hizmetleri Lions’un yardım kolu olan LCIF’in bağışları ile gerçekleştirilmektedir. LCIF Lions
Kulüpleri’nin dünyadaki insani projelerini desteklemek amacı ile kurulmuş kamu yararına bir
vakıftır ve kurulduğu yıldan bu yana tüm dünyada Lions’un projelerine destek vermek amacı ile
yaklaşık 700 milyon dolar karşılıksız bağış yapmıştır.
Bizler, bu kaynakları kullanan ve topluma gönüllü olarak hizmet eden 46 bin kulüp ve 1.35
milyondan fazla üyesi olan Lions ailesinin temsilcileriyiz. “Lions Ailesi” aynı evrensel çatı
altında geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren farklı dil, din, kültür, gelenek ve göreneklere sahip
küresel bir örgüttür ve zengin bir geçmişe sahip olmanın haklı gururunu yaşar.
Lions’un Evrensel Hedefleri’nin sürekliliğinin ve yaygınlığının sağlanması ile Lions’u topluma
daha doğru tanıtmak ve daha büyük bir organizasyon olarak geleceğe taşıyabilmek mümkün
olabilecektir. Liderlik yolunda sizlere çok büyük katkısı olacağına inandığımız bu çalışma
Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin resmi yayınlarından derlenmiştir.

