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HİZMET AKTİVİTELERİ   

Lions Tarafından Benimsenmiş Hizmet Programları  
Lions Hizmet Programlarının 7 kategorisi vardır : 

1. Toplumsal Hizmetler
i. Lions Takımı İşbaşında
ii. Kültürel ve Toplumsal Aktiviteler Programı

2. Afete Hazırlık ve Yardım
i. Lions ALERT Programı

3. Çevre Hizmetleri
i. Lions Yeşil Takımı
ii. Lions Çevre Fotoğrafları Yarışması

4. Sağlık ve Beslenme
i. Diyabet Bilinçlendirme ve Eylem
ii. İşitmenin Korunması, Bilinçlendirme ve Eylem
iii. Görmenin Korunması, Bilinçlendirme ve Eylem

5. Uluslararası İlişkiler
i. Uluslararası Kulüplerarası ikizleşme
ii. BM ile Lions Günü (LDUN)

6. Gençlik için Lions olanakları
i. Uluslararası Barış Posteri Yarışması
ii. Leo Kulüpleri Programı
iii. Lions Uluslararası Kamp ve Değğişim Programı
iv. Lions Genç Liderler Hizmet Ödülleri

7. Lions Çocuklara Yönelik Hizmetler
i. Lions Önce Çocuklar
ii. Lions Çocuklar İçin Hizmet Sempozyumu Programı

Komite başkanları için el kitapları ve kılavuzları www.lionsclubs.org web sitesinin sol üst 
köşesindeki arama kısmına “district chairpersons” yazarak indirebilirsiniz. İnternet sitesi 
kullanamayan komite başkanları indirilmiş basılı kopyaları uluslararası merkezdeki hizmet 
aktiviteleri bölümünden (Service Activities Division) istetebilirler. Bunun için 630-468- 6845 
numaralı telefonu arayabilirler veya 630-571-1692 bumaraya faks çekebilirler. 

Toplumsal Hizmetler 

Kültürel ve Toplumsal Aktiviteler programının amacı toplumun uygar, kültürel, sosyal ve 
ahlaki refahına odaklanmaktır. Bazı örnekler aşağıda verilmiştir: 
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 Lions Takımı İşbaşında: küçük bir binanın boyanması, gibi hemen ve kolaylıkla 
yapabileceğiniz aktiviteleri hedeflemektedir. Bu çalışma aynı zamanda körler veya 
engelliler için evler yapmayı da içermektedir.  

 Kültürel ve Toplumsal Aktiviteler programı: Lion’ları, dans festivalleri, spor oyunları, 
sanatsal aktiviteleri ve etkinlikleri, performans sanatları ve tarihi eser restorasyonu 
gibi aktiviteleri düzenlemek için Lionları özendiriri 

Afete Hazırlık ve Yardım 

Lions Kulüpleri Birliğinin Afete Hazırlık ve Yardım programı Kulüp, Yönetim çevresi ve Çoğul 
Yönetim çevresi bazında, afet öncesi ve sonrasında toplumun hazırlıklı olması için afet 
hazırlık planları önerir. Program ile ilgili özel kaynaklar aşağıda verilmiştir: 

Lions ALERT Programı – Yerel ilgililerle koordinasyon içerisinde olunarak afete hazırlık 
planları önerir.  

Çevre Hizmetleri 

Uluslararası Lions Kulüpleri,  Doğal kaynakların korunması ile Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
konusunda bütün ilgili insanların gayret göstermeleri gereken amaçlar olması düşüncesiyle 
çevresel hizmetleri kulüpler için aktivite alanı olarak seçmişlerdir. 1972 yılında Uluslararası 
Lions Yönetmenler kurulu " İnsan Çevresi üzerine” politika beyanatını benimsemiştir. 

Benimsenmiş Çevre Hizmetleri aşağıdadır: 

 Lions Yeşil Takım - Çevre temizliği, ağaç dikimi, geri dönüşüm ve çevre eğitimi 
projelerini kapsar. 

 Lions Çevre fotoğrafı yarışması -  Çevre korumanın önemine vurgu yapmak ve doğal 
güzellikleri yansıtmak için oluşturulmuştur. Her yıl çok sayıda fotoğraf yarışmaya 
katılmaktadır.       

Lion’ların Dünya Günü (22 Nisan), BM Dünya çevre Günü (5 Haziran) gibi özel günlerde 
aktiviteler ve etkinlikler düzenlemeleri arzu edilmektedir. Bunun yanı sıra Lion’lar Nisan ayı 
boyunca süren çevre koruma kampanyalarına da katılabilirler. 

Sağlık ve Beslenme Hizmetleri 

Sağlık ve Beslenme hizmetleri üç ana alt başlıktan oluşmaktadır: 1) Diyabet bilinçlendirme ve 
eylem, 2) İşitmenin korunması, bilinçlendirme ve eylem ile 3) Görmenin korunması, 
bilinçlendirme ve eylem. Aşağıda bu programların açıklamaları verilmiştir: 

Diyabet Bilinçlendirme ve Eylem   

Programın birinci amacı, eğitim, önleme  ve araştırma yoluyla diyabetik retinopatinin neden 
olduğu yeni körlüklerin sayısını düşürmek. 

Benimsenmiş Toplum Hizmetleri aşağıdadır:   

 Yürüyüşler (Strides): Diyabet Bilinci için Lions Yürüyüşü 
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 Toplum eğitimi (seminerler, filmler, kamu hizmeti anonsları, Diyabet tehlikesi riski olanları 
uyarmak için malzeme dağıtmak) 

 Diyabet taramaları 

 Lions Göz Sağlığı Programı  (LEHP) 

 Diyabetli hastalar için rekreasyon kampları 

Lionlar her yıl 14 Kasımda yaşanan dünya diyabet günü ve diyabet bilinçlendirme ayı olan 
Kasım ayındaki etkinliklere katılarak diyabet Bilinçlendirmesini desteklerler. 

Yürüyüşler Bilgi Paketi veya Diyabet Eğitim Aktivitesi Rehberine bakmak için birliğin 
www.lionsclubs.org internet sitesine giriniz, ilk önce “Diğer Programlar”, daha sonra da 
“Diabetes” bölümünü tıklayın.  

Birliğin Diyabet bilinçlendirme konusundaki ortakları şunlardır: 

 National Diabetes Education Program (NDEP): www.yourdiabetes.org  

 Diabetes Education & Camping Association (DECA): www.diabetescamps.org  

 MedicAlert Foundation International: www.medicalert.org  

Birlik aynı zamanda Uluslararası Diyabet Federasyonu ile ortaklaşa çalışmaktadır 
(International Diabetes Federation - IDF). İlave malzeme ve kaynaklar için www.idf.org 
sitesine girebilirsiniz. 

İşitmenin Korunması, Bilinçlendirme ve Eylem 

1925 yılında  Helen Keller, görme ve duyma engelli insanlara yardım için , Lion’ları davet etti. 
O zamandan bu yana, Lions duyma ve işitme özürlüler için bir çok proje geliştirdi. 

İşitme Ve Konuşma Engellilere Yönelik Hizmetler  programları  aşağıdadır: 

 İletişim Yardımları / iletişim aygıtları sağlanması için parasal yardımlar 

 İşitme Yardımı Aygıtı Dönüşüm Programına katılım (HARP)  

 Kılavuz Köpekleri okullarını destekleme 

 İşitme Taramaları 

 İşitme ve Konuşma Engelliler için rekreasyon kampları 

 İşitme ve Konuşma Engelliler için diğer Destek Hizmetleri 

Daha fazla bilgi almak için, birliğin www.lionsclubs.org internet sitesine girerek arama 
bölümüne “Hearing” sözcüğünü yazınız.  

Görmenin Korunması, Bilinçlendirme ve Eylem 

Lions görmeyenlere ve görme özürlülere olan hizmetleri tüm dünyada tanınmıştır. Belirtilen 
bu hizmet 1925 yılında başladı. Uluslararası Lions Konvansiyonu esnasında çocukluğundan 
beri görmeyen ve duymayan Helen Keller, karanlığa karşı sürdürülen seferde Lion’ların 
görmeyenlerin şövalyesi olması çağrısında bulundu. Lions Keller’in mücadelesini kabul etti. 
Bugün dünyanın her tarafındaki Lions kulüpleri gözle ilgili programlara dahil olur.  
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Göz Nurunun Korunması ve Görme Özürlülere Yönelik Hizmet programları aşağıdadır:  

 Gözlük Geri Dönüşümü     

 Lions Göz Bankaları 

 Sight First, Göz nuru: 1990 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri mücadeleci geniş 
çaplı Körlüğü Önleme inisiyatifi olan Göz Nuru Koruma Programını kurdu.   

 Özel Olimpiyatlar, Uluslararası Lions Kulüpleri Gözleri Açma Programı 

 Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı’nın Çocuklar için 
düzenlediği Göz  Foto Taraması 

 Görmeyen veya çok az gören kişiler için Eğlence Kampları 

 Göz taramaları 

Lionlar görme özürlü veya engelli çocuk ve yetişkinlere aşağıdaki kaynakları sunarlar. 

 Braille kitapları, tercüme yazılımı, kol saatleri, masa oyunları, konuşan 
termometreler, Konuşan para tanımlayıcıları, sesli spor topları, büyüteçli okuma 
gözlükleri okuması kolay telefonlar. Görmeyen veya çok az gören kişilere yardım 
etmek için TV ekran büyüteçleri gibi yardımcı aygıtlar. 

 Görmeyen kişiler için serbest mesafe öğrenim dersleri Hadley Görmeyenler Okulu 
tarafından sağlanır. 

 Halk Kütüphanelerine Braille ve Özel baskılı kitapları sağlamak, görme araştırma 
tesislerini desteklemek, görmeyen veya az gören kişiler için burs sağlama, genel 
kullanım için yardımcı teknoloji merkezleri kurma ve kamu binalarına özürlüler için 
girişleri sağlama gibi görmeyen veya az gören kişiler için destek hizmetleri. 

 Görme araştırmalarına destek 

 Burs yardımları 

 Halkın kullanımı için yardımcı teknoloji merkezlerinin kurulması 

 Kamu binaları içinde Braille alfabeli işaret levhaları 

 Kör ve görme özürlüler için eğlence kampına destek. 

 Çocuk ve yetişkinler için göz taramaları 

Göz nuru ile ilgili aktivitelere katılarak Lionlar körlüğün önlenmesine destek olurlar: 

 1 Haziran’da Helen Keller Günü kutlanır. 

 Dünya Görme Günü: Ekimin ikinci Perşembe günü 

 Beyaz Baston günü A.B.D’’de 15 Ekim’de anılmaktadır. 

 Dünya Diabet Günü (Diabetik retinopati):14 Kasım 

 Lions Göz Bankası Haftası:Aralık ayının ilk haftası. 

 Glokom Bilinci ayı:Ocak  

 Göz  donörü bilinci ayı: Mart (USA) 
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 Lions Görme için geri dönüşüm ayı:Mayıs 

 Beyaz baston haftası ( USA:Mayıs 3.haftası) ve (Kanada:Şubatın 1.haftası) 

Daha fazla bilgi almak için,  birliğin www.lionsclubs.org internet sitesine girerek arama 
bölümüne “sight”, sözcüğünü yazın. 

Uluslararası İlişkiler 

Uluslararası İlişkiler Programı Lions’un amaçlarının üçüncüsüne refere ederek Uluslararası 
Anlayış ve İşbirliğinin geliştirilmesini hedefler. Uluslararası İlişkiler programları aşağıda 
özetlenmiştir:  

 Uluslararası Kulüp İkizleşmesi - Değişik ülkelerdeki Lions ve Leo kulüpleri 
arasındaki gönüllü ve karşılıklı dostluklar. 

 Birleşmiş Milletlerle Lions Günü (LDUN) – BM Merkesinde gerçekleştirilen yıllık bir 
organizasyondur. Lions ile BM arasındaki uzun ortaklık geçmişi anılır. 

Lion’lar aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Ayında ve Dünya Kültürel Farklılıklar İçin Diyalog 
gününde etkinlikler yapmaya teşvik edilmektedirler.  

NOT: YÇ bazında Gençlerarası Değişim Komite Başkanı ve Uluslararası anlayış ve işbirliği 
Komite Başkan olarak iki ayrı kişinin görevlendirilmesi önerilir. 

Daha fazla bilgi almak için, birliğin www.lionsclubs.org internet sitesine girerek arama 
motoruna “International Relations” sözcüğünü yazabilirsiniz. 

Gençlik İçin Lions Olanakları 
Yönetim Çevresindeki tüm ençlik programları Gençlik için LionsOlanakları şemsiyesi altında 
koordine edilmiştir. Ekim 2000’de Uluslararası Yönetmenler Kurulu, Gençlik için Lions 
Olanakları Komitesi oluşturmuştur. Benzeri Komite Başkanlıkları ve komiteler Kulüp ile Çoğul 
Yönetim çevresi düzeyleri için önerilir. 

Gençlik için Lions İmkanlarının misyonu dünya gençlerine, gençlik geliştirme alanında en iyi 
uygulama olarak tanımlanan aktivite sponsorlukları yoluyla, başarı, öğrenme, bireysel veya 
kolektif olarak katkı ve hizmet olanakları sağlamaktır. 

Birliğin www.lionsclubs.org internet sitesinde Gençlik için Lions Olanakları bölümüne girmek 
için Gençlik Programlarını tıklayınız.  

Benimsenen Gençlik için Lions Olanakları Programları aşağıda belirtilmektedir: 
 
Uluslararası Lions Barış Posteri Yarışması 

14. Bölümde bu konuyla ilgili geniş bilgi yer almaktadır.  
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Leo Kulüp Programı 

Bir Leo Kulübü, bir veya daha fazla Lions kulübünün sponsorluğunda gelişen ve gençlere 
kendini geliştirme ve topluma hizmet ederek deneyim kazanma olanağı sağlayan bir 
girişimdir. İster okul tabanlı isterse bölge tabanlı olarak kurulsunlar leo Kulüpleri üyelerinin 
kişisel gelişimlerine odaklanmaktadır.  

Bir Lions Kulüp kapandığı zaman veya sponsorluğunu çektiği zaman Leo Kulüp başka bir 
Lions Kulübe transfer olabilir. Bu durumda Uluslararası merkezdeki Gençlik Programı 
Departmanına ve her iki Lions Kulübün yazılı bilgi vermesi gerekir. Leo Kulüp üyeliği iyi 
karakterli tüm gençlere açıktır.  

Alfa Leo’lar 12 yaş ile yasal reşit olma yaşı arasında, Omega Leolar ise yasal reşit olma yaşı 
ile bağlı bulundukları Çoğul veya Tekil Yönetim Çevrelerinin uygun gördüğü bir yaşa kadar 
olan gençlerden oluşur.  

Yönetim Çevresi Leo Kulüpler Komite Başkanı,  Yönetim Çevresindeki Leo Kulüpler ile Lions 
Kabinesi arasındaki iletişim görevlisidir. Belli şartlar yerine getirildiğinde, kulüpler Leo 
Yönetim çevresi ile Çoğul Yönetim çevresi tarafından organize edilebilirler. Leo Yönetim 
çevresi olmadığı yerlerde, Genel Yönetmen, hem irtibat olarak hizmet vermesi hem de 
atanan Lions Yönetim Çevresi Komite Başkanı’na yardım etmesi için bir Leo üyesini yardımcı 
Yönetim Çevresi Leo Komite Başkanı olarak atayabilir. 

Leo Kulüpleri Danışma Paneli, Leo’lar ile Lion’lar arasındaki iletişimi sağlamak için en iyi 
araçlardır.  

Daha fazla bilgi için uluslararası web sitesindeki arama bölümünde “Leo Zone” yazmanız 
yeterli olacaktır. Yanı sıra Leo Kulüpleri programı Bölümü ile de iletişime geçebilirsiniz. 

Lions Uluslararası Gençlik Kampı ve Değişim Programı 

Bir Lions Uluslararası gençlik kampı değişik ülkelerden gelen gençlere ev sahipliği yapar. 
Kampın amacı, açık diyalog ve düzenlenen aktiviteler yoluyla uluslararası anlayışı 
özendirmektir. 

Lions Uluslararası Değişim Programı 15-21 yaş rası genç insanların Lionlar tarafından 
onaylanmış ailelerin evlerinde 4-6 hafta süre ile misafir edilmeleridir.  Değişimler, ilgili 
Yönetim çevresi ve Çoğul Yönetim Çevresi gençlik değişim Komite Başkanları vasıtasıyla 
değişik ülkelerdeki işbirliği yapan Lions Kulüpleri tarafından ayarlanır.  Lions Uluslararası 
gençlik kampları uluslararası anlayışı desteklemek amacıyla farklı ülkelerden genç insanlara 
ev sahipliği yapar.(Önerilen yaş 16-22 dir) Lions Kulüpler Yönetim Çevreleri, Çoğul Yönetim 
Çevreleri tek tek veya ortaklaşa bir kamp organize edebilir. 

Daha fazla bilgi için uluslararası web sitesindeki arama bölümünde “Youth Camp and 
Exchange Program” yazmanız yeterli olacaktır. Yanı sıra youthexchange@lionsclubs.org 
aracılığı ile de bilgi alabilirsiniz. 

Lions Genç Liderler Hizmet Ödülü 

Lion’lar, 12-18 yaşları arasındaki toplum gönüllülerine ücretsiz Gümüş Mühür Ödülü (50 
saatlik toplum hizmeti için) veya Altın Mühür Ödülü (100 saatlik toplum hizmeti için) belgesi 
verecektir.  Genç Liderler programı gençlerle çalışmak isteyen ancak bu alanda yeterli 
deneyimi olmayan kulüpler için ideal bir başlangıç olanağıdır. 

Daha fazla bilgi için uluslararası web sitesindeki arama bölümünde “Young Leaders in 
Service Awards” yazmanız yeterli olacaktır.  
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Çocuklar için Lions Hizmetleri Programı 
2003 yılında benimsenmiş olan yöresel ve uluslararası çapta uygulanan bu programla, 
elverişsiz şartlarda yaşayan çocukların ve genç yetişkinlerin yaşamlarını sağlık ve eğitim 
hizmetleri ile geliştirmek amaçlanmaktadır. Çocuklar için Lions Hizmetleri Toplum 
Gereksinimleri Değerlendirme Formu (IAD- 304) kulüplerin hizmet bölgelerindeki çocukların 
sağlık ve eğitimsel gereksinimlerini tespit etmelerinde yardımcı olur. 

Çocuklar için Lions Hizmetleri Sempozyumu Programı, her mali yıl için, her coğrafi 
bölgede 4 sempozyum için fon yardımı yapılmasını sağlar. Yönetim Çevreleri ve Çoğul 
Yönetim Çevreleri her sempozyum için 2000 $ a kadar harcama  yardımı isteyebilir. 
Sempozyum Başvuru Formu (LSC- 9) ve denetleme kuralları (LSC-18) Birliğin internet 
sitesinden indirilebilir. Sempozyum, Lions’un bölgedeki eğitimciler, sağlık uzmanları, toplum 
liderleri ve diğer yetkililerle iletişim olanağı sağlamaktadır. Bu şekilde yeni olanaklar 
yaratılabilecektir. 

Lions Önce Çocuklar Programı, 2009-2010 döneminde uygulamaya konmuştur. Program 
kulüplere konu ile ilgili materyal sağlamanın yanı sıra hizmet edilebilecek konularda da 
yardımcı olmaktadır. Tüm program materyalleri kullanımı olduka kolay olan bir kitin içinde 
sunulmaktadır. Kit; adım adım açıklamaları olan kılavuzlar, proje listeleri, örnekler, fikir ve 
öneriler, ve toplum ihtiyaçları formunu içermektedir. Lions Önce Çocuklar Programı bu 
konuda çalışmak isteyen ancak bu alanda yeterli deneyimi olmayan kulüpler için ideal bir 
olanaktır. 

Daha fazla bilgi için uluslararası web sitesindeki sağ üst bölümde yer alan arama bölümüne 
“Lions Children First” yazmanız yeterli olacaktır.  

Lions Children First Facebook sayfası da hizmete alınmıştır. Bu şekilde tüm dünya ile iletişim 
kurma olanağı bulabilirsiniz. 

Kulüpler, Lions/ Unicef in School-in-a box (kutudaki okul) Programı gibi önerilen hizmetlere 
de katılabilirler. Bu program, bir acil durum veya felaket sebebiyle eğitimleri kesintiye 
uğramış çocukların, günlük yaşamlarının bir bölümünde eğitimlerini sürdürmelerini sağlar. 
‘Kutudaki Okul’, bir öğretmen ve 80 öğrenci için yeterli olacak malzeme ve döküman içerir. 
Lions ve Leo Kulüpleri, Tekil ve Çoğul Yönetim Çevreleri LCIF’e bağış yapabilirler. 500 $ ve 
daha çok miktarda bağış yapanlar, ‘Kutudaki Okul’ bayrak peçi ile ödüllendirilirler. Daha 
sonraki yıllarda yapılan her 500$ ve fazlası bağış için yeni bir tarihli şevron (şerit) 
gönderilecektir. 

Daha fazla bilgi için uluslararası web sitesindeki sağ üst bölümde yer alan arama bölümüne 
“school in a box” yazmanız yeterli olacaktır.  

Lion’lar, ayrıca Okuryazarlık Eylem Programı (Reading Action Program) ile okuryazarlık 
oranının yükseltilmesi için çalışmaları konusunda da teşvik edilmektedirler. Daha fazla bilgi 
için uluslararası web sitesindeki sağ üst bölümde yer alan arama bölümüne “Reading 
Program” yazmanız yeterli olacaktır. 

Çocuklara yönetlik programlar hakkında daha fazla bilgi için children@lionsclubs.org 
adresine e-posta göndermeniz yeterli olacaktır. 

 

 


