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Leijonaemot och Finlands Lionsförbund inleder samarbete  
 
Kamratstödsförening för anhöriga till barn med särskilda behov och Finlands Lionsförbund inleder 
samarbete. Partnerskapsavtalet som slöts i början av september erbjuder en möjlighet att hjälpa familjer 
med barn med speciella behov runtom i Finland. 
 
Ett av Leijonaemots verksamhetsformer ör Lejonpatrullen som erbjuder korttidshjälp då när den 
hjälpbehövande inte har ett stödande nätverk och då de tjänster som samhället erbjuder inte möter den 
hjälpbehövande. 
 
Begäran om hjälp som Lejonpatrullen får är av allehanda slag. En del av de som behöver hjälp behöver hjälp 
och kamratstöd i byråkratidjungeln t.ex. då det gäller olika ansökningar. En del av hjälpbehovet är mycket 
konkret: man behöver hjälp med butiksbesök, med att bygga staket eller att kanske skruva fast en lampa. 
 
På basen av partnerskapsavtalet, som träder i kraft i september, kan Leijonaemot förmedla lämpliga 
önskemål om hjälp från Lejonpatrullen till lokala lionsklubbar, som sedan sköter ärendet. 
 
− Jag anser att det här är ett samarbete då det är som bäst. Till lionsklubbarnas mål hör att hjälpa och i 
Leijonaemot finns många familjer som har barn med särskilda behov och som är i en svår livssituation. För 
dem är en konkret hjälp ovärderligt viktigt. Nu kan vi föra samman hjälpbehövande och hjälpare på ett nytt 
sätt, berättar Pia Lennetty, verksamhetsledare för Leijonaemot. 
 
− I Finland finns det många familjer som helt saknar ett stödande nätverk och jag är oändligt lycklig över att 
vi nu kan bättre erbjuda dem hjälp, fortsätter Lemmetty. 
 
Finlands Lionsförbunds verksamhetsledare Maarit Kuikka är också väldigt nöjd med att samarbetet har 
inletts. 
 
− Lionsorganisationen har en lång tradition av hjälparbete och partnerskapet med Leijonaemot skapar 
säkert ny energi i våra lionsklubbar. Hjälpandet upplevs som viktigt och då man kan vara säkra på att 
hjälpen går till rätt ändamål, upplevs frivilligarbetet desto meningsfullare.  
 
Tilläggsinformation: 
Pia Lemmetty, verksamhetsledare, Leijonaemot ry, 040 753 157 
Maarit Kuikka, verksamhetsledare, Finlands Lionsförbund rf, 040 580 2494. 
 
Leijonaemot är en riksomfattande kamratstödsförening för anhöriga till barn med särskilda behov 
oberoende av diagnos. Föreningen har verkat sedan år 2005. 
 
Finlands Lionsförbund är en riksomfattande takorganisation, som lionsklubbarna grundade 24.10.1960 för 
att sköta det riksomfattande samarbetet, riksomfattande kampanjer och för att stöda klubbarnas 
verksamhet. Finlands lionsförbunds medlemsantal är över 20 000. 
 
Finlands Lionsförbund hör till den internationella Lions Clubs International-organisationen till vilken hör 
48 000 lionsklubbar och 1,4 miljoner medlemmar i ca 210 länder. 
 
Läs mera om verksamheten www.lions.fi, www.facebook.com/LionsFinland, 

https://twitter.com/LionsFinland ja www.instagram.com/suomen_lions_liitto. 
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