
 
LEO CLUB KATOWICE CLOUT OF YOUTH 

Informacje o klubie 

 

Kluby LEO są programem Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions (The International          

Association of Lions Clubs) skierowanym do młodzieży w wieku 12 - 30 lat. Młodzieżowe Kluby               

LEO są tworzone przez Kluby Lions, działają pod ich patronatem i przestrzegają zasad tego samego               

Kodeksu Etycznego. Poprzez współpracę z Lionami młodzież z klubów LEO uczy się            

odpowiedzialności, dostrzegania potrzeb innych i bezinteresownego działania na rzecz         

potrzebujących. To również dobra szkoła rozwijania umiejętności przywódczych. Młodych ludzi          

łączy chęć aktywnego angażowania się w działalność społeczną, wrażliwość na niesprawiedliwość i            

krzywdę oraz akceptacja dla działania zespołowego, z wykorzystaniem zdolności i potencjału           

członków Klubu. Aktualnie ruch Leo zrzesza prawie 160 tysięcy członków w 140 krajach na całym               

świecie. W Polsce działa 6 klubów z ponad 200 członkami i kandydatami. 

 

Nasz klub rozpoczął swoją działalność w 2017 roku. Od tego czasu, zgromadził on ponad 100               

aktywnych członków. W obecnej kadencji zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy z sukcesem 6            

akcji charytatywnych, a nasi członkowie wspomagali kolejne 3. Przekazaliśmy ponad 500 zabawek            

i słodyczy dzieciom z domu dziecka i szpitalu, zorganizowaliśmy zbiórkę rzeczy dla schroniska, dla              

osób bezdomnych oraz zbieraliśmy pieniądze na różne szczytne cele. Wsparło nas wiele osób, m.in.              

premier Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Mirosław Neinert, Małgorzata Hodurek, Firma Medforum,           

Firma Ciuciu Cukier Artist - Kraków, czy też Rada Miasta Katowice. Nawiązaliśmy również             

współpracę z katowickimi szkołami - III Liceum Ogólnokształcące, VIII Liceum Ogólnokształcące,           

II Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza, Szkoła          

Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 65. 

 

             Akcja Mikołajkowy Leo w domu dziecka                                               Akcja Mikołajkowy Leo w szpitalu 

 

Dane kontaktowe: 

leoclubkatowice@gmail.com                                          https://www.facebook.com/leoclubkatowice 
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                        Akcja Pomoc dla Schroniska                                                                       Akcja Podaruj Ciepło 

 

Obecnie jesteśmy w trakcie organizacji 3 akcji, podczas których między innymi wspomożemy remont             

po pożarze w domu dziecka organizując zbiórki pieniędzy, zorganizujemy mecz charytatywny dla            

Kuby Kalisza, czy też przeprowadzimy akcję Leosie dla Mai - Festyn Charytatywny Leo. 
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