
LIONS ÖNCE ÇOCUKLAR 
 
 
 
 
 
 

Çocuklara 

umut ve 

yardım  
götürmek 



Lions dünyada olumsuz koşullarda olan çocuklara ve gençlere 

yardım etmektedir. Lions hep çocuklara öncelik vermektedir-

onların büyümelerini, öğrenmelerini ve daha kaliteli bir yaşam 

sürmelerini sağlar.  Yiyecek, sağlık taraması veya okuma 

programlarıyla Lionlar fark yaratmakta, umut ve yardım 

götürmektedirler. 

…özellikle ihtiyacı olan çocuklara. 
 
Lions Önce Çocuklar Programı aşağıdaki üç alanda size 
projeler yapma olanağı sağlar: 

 

Yiyecek/barınak: çocukların yaşayacağı sağlıklı ve 
güvenli bir yere sahip olduklarından emin olmak, sağlıklı 
beyinlere ve vücutlara sahip olmaları için gerekli olan 
besinleri tüketmelerini sağlamak. 

Kulüp projeleri aşağıdakiler olabilir: 

•  Çevre yiyecek stoklarına aylık yiyecek sevkiyatı 
düzenlemek. 

•  Bir evsizler barınağına veya yetimhanede gönüllü olarak 
çalışmak. 

•  Bir okulun yemek programına yardım etmek. 

 

Sağlık: çocukların sağlıklı büyümelerini ve gelişmelerini 
sağlamak için ihtiyaçları olan sağlık bakımını almalarını 
sağlamak. 

Kulüp projeleri aşağıdakiler olabilir: 

•  Ücretsiz işitme ve diş kontrolleri sağlamak. 

•  Özel ihtiyaçları olan çocuklar için kamplarında gönüllü 
olmak. 

•  Darülaceze ve çocuk hastaneleri için peluş oyuncaklar 
toplamak. 

 

Eğitim/Okuryazarlık: çocukların eğitim haklarından 
yoksun bırakılmamalarını sağlamaktır. Eğitim hayatı 
başkalaştırır ve fakirlik zincirini kırar. 

Kulüp projeleri aşağıdakiler olabilir: 

•  Görme engelli ve görme kaybı olan çocuklara onlara 
uygun kitaplar sağlamak. 

•  Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine okuma programı 
veya hikaye günü düzenlemek. 

•  Risk altındaki gençlere rehberlik etmek için gençlik 
organizayonlarıyla işbirliği yapmak. 



Programın DökümanlarıKaynakları 
 

Lions Önce Çocuklar, hem kulübünüzün ihtiyacı olan 
çocuklar için hizmet projeleri geliştimesini sağlar hem de 
üyelerinizin eşsiz deneyimler kazanmasını sağlar. 
Programın dökümanları:  

 
• Etkinlik Rehberi 
• Çocuklara Hizmet için 25 Proje Önerisi 
• Proje Öneri Sayfaları   
• Posterler 
• Teşekkür Belgesi 
• Örnek Haber Bülteni 
• Malzeme Sipariş Formu 

 
 

Yardım Edebilirsiniz… 
 

Günümüzde çocukların Lions'a her zamankinden daha 
fazla ihtiyaçları var. Yiyecek, barınak, sağlık ve/veya 
eğitim desteğine ihtiyacı olan çocukların hayatlarını daha 
iyi bir hale getirebilirsiniz. Siz de çocuklara öncelik 
vermeye söz verin.  

 
• Çocuklara yaptığınız yiyecek ve giyecek yardımları  

onların aç kaldıkları ve üşüdükleri zamanları azaltır. 

•  Hastaneye yaptığınız bir ziyaret onların hastalıklarını 
daha az düşünmelerini sağlar. 

•  Görme ve işitme taramaları onların görmelerini, 
duymalarını ve okumalarını sağlar. 

•  Engelli çocuklarla yaptığınız arkadaşlık onların 
kendilerini toplumdan dışlanmış hissetmemelerini 
sağlar. 

 

Önce 

Çocuklar 
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