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LIONS QUEST 
KUNSKAP FÖR LIVET 

REFERENSPERSONER 
FÖR  LIONS QUEST
"Undervisningssektorns fackorganisation OAJ rekommenderar att man 
använder Quest-programmet som ett verktyg för att uppnå grundskolans 
uppfostringsmål."

ORDFÖRANDE OLLI LUUKKAINEN, OAJ

"Jag rekommenderar varmt Lions Quest-programmet åt alla 
yrkesverksamma inom fostrings-och undervisningsbranschen. Lions Quest 
hjälper till att stöda sådana framtida färdigheter, som varje barn och ung 
person behöver. Att skapa god stämning och att ha en fungerande 
förmåga tili växelverkan är viktigt för oss alla. Dessa saker lär man sig med 
metoder som är upplevelsemässiga och engagerande. Och det bästa, att 
delta i programmet är stimulerande och hjälper till att orka i arbetet!" 

PROFESSOR KIRSTI LONKA, HELSINGFORS UNIVERSITET 

"Quest-programmet hjälper vuxna och barn att lära känna varandra och 
också barn att lära känna sig själva och sin omgivning. På detta sätt 
främjar man de ungas välmående-kunskaper."

  PROFESSOR EMERITUS MATTI RIMPELÄ, TAMMERFORS UNIVERSITET 

"Socioemotionell förmåga stöder barn och unga att klara sig under 
studietiden och även senare i livet. Jag rekommenderar Quest-
programmet för att man ska få denna förmåga."

PROFESSOR EMERITA TARU LINTUNEN, JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET 

"För tränare i idrottsföreningar är det viktigt att, vid sidan om träningen i 
själva idrottsgrenen, skapa en uppmuntrande och positiv atmosfär samt 
förstärka barnens och de ungas sociala färdigheter. För detta erbjuder 
Lions Quest -programmet tränarna användbara redskap." 

http://www.lionsquest.fi
mailto:quest@lions.fi


LIONS QUEST -

KUNSKAP FÖR LIVET 

Mål: Att ge verktyg åt pedagoger 
1 Finland finns det tiotusentals ungdomar, som är marginaliserade eller är i risk att 
marginaliseras. Lionsklubbarna gör ett värdefullt servicearbete genom att stöda 
ungdomens uppväxt till balanserade medlemmar i samhället. Lionsorganisationen 
har ett hjälpmedel, som är baserat på forskning, med vars hjälp man på förhand 
kan undvika marginalisering.

Hjälpmedlet är en tvådagars intensiv, funktionell Lions Quest -utbildning. 
Med programmets hjälp ges pedagoger, såsom lärare, förskolepedagoger och 
ungdomsarbetare verktyg att lära barn och unga kunskap för livet. Pedagogerna 
anpassar de kunskaper de fått genom Lions Quest -utbildning till sitt normala 
fostringsarbete. 

Lions Quest har i Finland varit i användning över 30 år. Under den tiden har 
drygt 21 000 pedagoger utbildats. Programmet utnyttjas i över 80 länder, där 
det anpassas till lokala förhållanden. En person, som strävar efter att bli 
Lions Quest-utbildare, förutsätts ha använt programmet i sitt arbete under ett 
flertal år. Dessutom har han/hon genomgått en högklassig internationell 
utbildning och fått kompetens att fungera som Lions Quest -utbildare. 

Quest-programmets delområden 

1. EN TRYGG GRUPP
en positiv inlärningsatmosfär, som uppskattar olikhet

2. SJÄLVFÖRTROENDE OCH FÖRMÅGA ATT FATTA BESLUT 
förstärkning av självkänsla och ansvarstagande

3. VÄXELVERKAN
förmåga att lyssna och samtala hemma, i skolan och på fritiden

4. KÄNSLOR
socioemotionella kunskaper och självbehärskning och färdigheter, som 
speciellt behövs vid förändringar

5. HÄLSA
hur man stöder en sund uppväxt och bearbetar attityder till droger

LIONS 
QUEST 

HUR FUNGERAR MAN FÖR 
ATT ORDNA EN KURS? 

Klubbens kontaktperson utreder tillsammans med 
bildnings-/ungdomsväsende i sin egen kommun, det antal pedagoger 
som är intresserade av utbildningen. Kontaktpersonen kan vara gemensam 
för flera klubbar eller zoner. Det är till fördel om kontaktpersonen är väl 
insatt i skol-/fostringssystemet t.ex. en rektor, lärare eller ungdomsledare. 

Det finns flera alternativ att ordna en kurs: 
• I LION-tidningen och på Lions Quest -nätsidan publiceras en riksomfattande

kurskalender, urvilken framgår närmaste utbildningsort och -tid. Uppgifterna
om personen, som ämnar delta i kursen, meddelas på
www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen

• En klubb, grupp av klubbar eller en zon kan ordna en egen kurs och då tas
kontakt med Lions Quest -sekreterare och man kommer överens om
tid och plats och fortsätter såsom ovan.

• Deltagandet i kursen är inte begränsat till det distrikt som nämns i
utbildningsprogrammet utan det är fullt möjligt att delta också i en kurs som
arrangeras i ett annat distrikt.

Viktigt
Klubben eller en annan arrangerande grupp bör på förhand bereda sig på den
ekonomiska och den övriga insatsen, som kursen förutsätter, helst i det
skedet när man budgeterar aktivitetsdonationer i slutet av perioden. Kursens
pris kan alltid kontrolleras på nätsidorna, i LION-tidningens annonser
eller hos Lions Quest -sekreterare.

Förbundets/distriktets stöd 
Lionsförbundets Lions Quest -arbetsgrupp sänder årligen tili 
skolorna information om möjligheterna att delta i utbildningen. Alla 
kontakter kan inte skötas riksomfattande. För den skull kräver ett lyckat 
utbildningsutbud också att de lokala aktörerna, det vill säga klubbarna eller 
zonerna, tar kontakt till skolorna för att komplettera och stöda Lions 
Quest -arbetsgruppens information. 

1 varje lionsdistrikt finns en ordförande, som ansvarar för Lions 
Quest-verksamheten, till vilken man kan vända sig i alla angelägenheter 
som berör Lions Quest -utbildningen. 

Kontaktuppgifterna finns på nätsidorna www.lionsquest.fi

http://www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen
http://www.lionsquest.fi



