Vi hjälper med kärlek och medkänsla i samhällen runt om i världen. Osjälviska
handlingar och insatser är det som gör Lions medlemmar så speciella. Vi förväntar
oss inget i gengäld. Ändå vinner vi så mycket. Våra hjälpinsatser tillhandahåller
hopp och gemenskap där det finns stora behov och bjuder in världen att hjälpa
tillsammans med oss. Vi välkomnar den glädje som kommer från
Hjälpinsatser från hjärtat.

Ett hjärta för hjälpinsatser.
Internationell president,
Douglas X. Alexander

Lions är som en familj. En stor global familj. En
familj där det enda kravet är enkelt: Ett hjärta för
hjälpinsatser. Så känner vår 105:e internationella
president, Douglas X. Alexander. Och vem skulle
passa bättre att leda vår internationella familj än
en lionmedlem med 37 års erfarenhet och som av
en händelse har åtta egna syskon?
Internationella president Alexander är född och
uppvuxen i Brooklyn, New York. Han har hjälpt
sitt samhälle som medlem i Lions Club Brooklyn
Bedford Stuyvesant sedan 1984. Som för många
andra lionmedlemmar började hans kärlek
för hjälpinsatser redan vid en tidig ålder. När
han arbetade vid en lokal mataffär hjälpte han
affärens kunder innan och efter sina arbetspass.
Han tjänade inga pengar men erhöll något mer
värdefullt, deras uppskattning och respekt. Det
var dessa osjälviska hjälpinsatser som berikade
allra mest och som ledde till den övertygelse han
har än idag. Hjälpinsatser från hjärtat, osjälviska
och utan förväntningar, erbjuder mänskligheten
den största gåvan av alla: Möjligheten att göra
skillnad i någons liv.
Hans resa från Lion Alexander till internationella
president Alexander speglar på många sätt hans
framgångar som internationell företagare. Han
började sin karriär som kassör vid en bank, han
förstod att om han hade tålamod, arbetade hårt
och lät sin passion lysa igenom skulle allt lösa sig
i slutändan. Årtionden senare gick han i pension
som direktör för banken J.P. Morgan Chase.
Tålamod, engagemang, passion och hans sätt
att prioritera sin familj har gjort honom till en
enastående lionmedlem och rätt person att leda
vår organisation framåt under det kommande
året.

Hjärtat i hjälpinsatser
Skapa kontakt med samhällen
genom passionerade insatser.

Det som gör vår familj så unik är att den aldrig
slutar växa. Vår dörr är alltid öppen, som en
inbjudan till dem som vill vara en del av den.
Vi är en plats där människor kan tillhandahålla
hjälpinsatser och välkomnas med öppna armar.
Vi erbjuder möjligheten att delta i något som är
större än oss alla, osjälviska hjälpinsatser för att
hjälpa andra.

Trots detta förlorar vi ibland fokus på individerna
bakom vår internationella organisation. Vi är
stolta över våra 48 000 klubbar och 1,4 miljoner
medlemmar och vi använder dessa siffror för att
visa magnituden av våra hjälpinsatser och vår
globala familj.
I år bör vi komma ihåg att det allra viktigaste i
vår framgång är du. Du, och varje individuell
medlem, är det absolut viktigaste för vår

gemensamma framgång. Du är hjärtat i våra
hjälpinsatser. Årets budskap, Hjälpinsatser från
hjärtat, är en uppmaning till alla distrikt, klubbar
och medlemmar att säkerställa att vi alltid leder
med det som först förde oss till Lions Clubs
Internationals, våra hjärtan. Om vi låter vår
passion för hjälpinsatser lysa igenom finns det
ingenting som vi inte kan uppnå tillsammans.

Hjärtat i varje lionmedlem
Att helt fokusera på hjälpinsatser.

Alla liv har sina avgörande stunder. Om du frågar en
lionmedlem när de blev medlemmar i Lions berättar de
oftast inte vilket datum de gick med i klubben. De berättar
istället om det tillfälle när hjälpinsatser fick fäste i deras
hjärtan för alltid.
Tidigt på 80-talet beslutade sig en ung och framstående
ekonom för att gå med i sin lokala lionklubb. Han hade flera
gånger blivit inbjuden av sin medarbetare och beslutade
sig till slut för att gå med i klubben. Han var en man som
ville göra en insats och han gillade hur Lions faktiskt gjorde
verklig skillnad i samhället. Och så blev det, månad efter
månad deltog han på möten och hjälpte till vid projekt.
I november, när Thanksgiving närmade sig, genomförde
klubben sin årliga tradition av att leverera måltider till
behövande familjer. När de knackade på dörr efter dörr och
överlämnade matkorgar i utbyte mot leenden och glädje
började han förvandlas på ett sätt som kändes både bekant
och nytt.
Då hände det. Han gick längs med en korridor i ett hyreshus
med en matkorg i handen. Han knackade på dörren. Dörren
öppnades och på insidan stod en mamma som blev tårögd
av gesten och maten som överlämnades till hennes familj.
”Ingen har någonsin gjort något liknande för oss,” sa hon
mjukt. ”Tack."
Från den dagen var denna man fortfarande allt han hade
varit tidigare, en son, en bror, en pappa. Men han blev
också en sann lionmedlem. Och nu, över 30 år senare,
är han vår 105:e internationella president, Douglas X.
Alexander.

Planera för framgång.
Våra globala prioriteringar 2021-2022
Medlemstillväxt och engagemang
Vår organisations tillväxt betyder att vi alltid är redo
att hjälpa. För att växa måste vi, förutom att ta upp nya
medlemmar, även behålla befintliga medlemmar och se till
att de är engagerade och aktiva. Varje gång vi förlorar en
medlem måste vi rekrytera två nya medlemmar för att vi ska
växa. Ännu viktigare är det att vi engagerar varje medlem så
att alla har möjlighet att tillhandahålla hjälpinsatser som de
brinner för.

Stödja vår stiftelse
Vi befinner oss i det sista året av vår mest ambitiösa
insamlingskampanj någonsin, Kampanj 100. LCIF:s
generositet och stöd ger hopp och stärker våra hjälpinsatser
runt om i världen. Låt oss alla göra en insats genom att
stödja vår globala stiftelse, så att vi kan uppnå vårt mål att
samla in USD 300 miljoner.

Passionerade hjälpinsatser
Samtidigt som samhällen runt om i världen försöker
återvända till det normala har Lions medlemmar en ny
och fantastiskt möjlighet att föregå med gott exempel.
Vi kan hjälpa världen att återhämta sig under denna tid,
när så många fortfarande kämpar. Vi måste upprätthålla
det senaste årets innovativa insatser och utöka dem
för att tillgodose behoven i vår nuvarande situation,
med vetskapen om att saker och ting när som helst kan
förändras.

Kommunikation
Transparens och öppna kommunikationskanaler är viktigt
vid hjälpinsatser och har därför alltid varit mycket viktigt
för Lions. Vi måste fortsätta fokusera på vår kontakt med
varandra, dem vi hjälper och de organisationer som stödjer
oss. Som medlemmar har vi en kraftfull och global grupp
av kamrater som vi kan lära av och hjälpa. Just nu är ett
utmärkt tillfälle att dra nytta av vårt nätverk.

Våra hjärtan kommer att visa vägen.
Att hjälpa i denna stund.
Världen har gått igenom mycket under det
senaste året. Som medlemmar i Lions har vi hjälpt
samhällen att finna säkra sätt att hjälpa i svåra
tider. Vi fungerade som strimmor av hopp för
oräkneliga människor och samhällen i nöd. Vi
tillgodosåg behov på nya och innovativa sätt.
Under det att världen fortsätter att förändras

måste vi lära oss från vårt förflutna. Vi har sett
hur viktigt det är att skydda och prioritera hälsan
hos våra medlemmar och dem vi hjälper. Men
våra klubbar demonstrerade även genialitet och
innovation under förra året. Virtuella möten,
webbseminarier, säkra hjälpinsatser och mycket
mer, Lions spenderade förra året på att utveckla
nya idéer och sätt att skapa kontakt. Låt oss

fortsätta hjälpa på säkra sätt, men låt oss också
fortsätta att vara innovativa och använda oss av
den nya teknologi som kan hjälpa oss att skapa
starkare band och större framgångar.

Leda med hjärtat. Om var och en av över 1,4
miljoner medlemmar rekryterade en person per
år att tillhandahålla hjälpinsatser tillsammans
med oss skulle vi kunna göra mer än att bara
fördubbla antalet medlemmar på ett år. Vi skulle

även fördubbla vår påverkan. Även om det är ett
ambitiöst mål börjar det med att engagera varje
klubbmedlem. Det innebär att tillhandahålla
möjligheter att leda och bidra på meningsfulla
sätt. När medlemmarna är glada kommer de vilja
bjuda in andra till klubben. Våra medlemmar
kommer till vår organisation med en passion
och ett hjärta som brinner för att hjälpa. Låt oss
göra allt vi kan för att hålla den passionen för
hjälpinsatser levande i många år framöver.

Hjälpinsatser

från hjärtat

kommer att vägleda oss

