HUBUNGAN ANTARA LIONS CLUB DENGAN LEO CLUB

Leo Club hanya dapat didirikan bila ada Lions Club yang mau mensponsorinya. Suatu Lions Club dapat
mensponsori lebih dari satu Leo Club. Di samping itu beberapa Lions Club dapat pula bersama-sama
mensponsori satu Leo Club, tetapi harus ada persetujuan tertulis dari Gubernur Distrik. Setiap Lions Club
tersebut mempunyai perwakilan dalam Leo Club Advisory Committee, tetapi hanya satu Lions Club yang
dapat ditunjuk sebagai penghubung dengan kantor pusat Lions Clubs International dalam menangani
rekening dan masalah administrasi lainnya.

Leo Club setiap saat harus melaporkan kegiatannya kepada Sponsoring Club. Untuk membimbing serta
menjaga hubungan baik antara Lions Club dengan Leo Club yang disponsorinya, ditunjuk seorang Lion
sebagai Leo Club Advisor. Mengingat peranan seorang Leo Club Advisor sangat penting dalam menentukan
keberhasilan suatu Leo Club, Lions Club harus dapat menunjuk seorang Lion yang benar-benar berminat
untuk bekerjasama dengan para remaja serta bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk Leo Club.

Ketika bekerjasama dengan anak muda, Leo advisor berperan sebagai mentor, motivator, konselor. Leo
Club Advisor pun mendorong pengembangan professional bagi anggota Leo Club, membantu mereka
mengembangkan hubungan komunitas untuk mendorong proyek-proyek pelayanan dan jaringan social.
Leo Club Advisor mungkin akan menemukan diri mereka lebih dari sebatas mentoring, dan dapat
menginspirasi Leos untuk menjadi warga negara dan pemimpin yang lebih baik.

Mentor : Leo Advisor memimpin pengurus Leo Club dan anggotanya untuk mendapat kemampuannya
sebagai pemimpin dan mengajarkan Leos pentingnya merencanakan proyek komunitas sebelum
pelaksanaannya.

Motivator : Leo Advisor mengerti bahwa banyak pengaruh yang dapat memotivasi anak muda, termasuk
penerimaan rekannya, pengakuan atas perbuatan yang dicapai dan rasa pencapaian pribadi. Meskipun Leo
Advisor harus memotivasi Leos untuk melakukan aktivitas pelayanan, mereka seharusnya tidak
memaksakan pandangan pribadinya kepada Leos.

Counselor : Leo Advisor harus mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Leo Clubs. Leo
Advisor mendengarkan Leo dan peka pada kebutuhan mereka. Leo Advisor pun harus mengetahui kapan
harus menasihati Leos dan kapan membiarkan Leos mengambil keputusannya sendiri.

Liasion : Leo Advisor merupakan penghubung antara sponsoring Lions Club dan Leo Club. Leo Advisor
memberitahu Lions Club mengenai kegiatan Leo Club dan membina hubungan yang baik antara dua clubs
tersebut.

Humanitarian : Leo Advisor membantu anggota Leo Club mengerti aspek welas asih pelayanan masyarakat.

•

A  Available

•

D  Dependable

•

V  Virtuous

•

I  Imaginative

•

S  Suppotive

•

O  Organized

•

R  Responsible

Leo Advisor tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendaknya pada Leo Club serta memberhentikan
salah satu Badan Pengurus Leo Club. Badan Pengurus dapat diganti apabila 2/3 anggota dalam status baik
di Leo Club tersebut menghendakinya dan mendapat persetujuan dari Presiden Sponsoring Lions Club dan
bukan Leo Advisor yang menentukan.

