LCIF
Meidän säätiömme

LCIF – Lions Clubs International Foundation
• Suomeksi käännettynä: Lions klubien kansainvälinen säätiö,
perustettu 1968
• Mitä varten: tukee rahallisesti klubien ja yhteistyökumppaneiden
palvelutyöhankkeita ja –aktiviteetteja
 Paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
 Mahdollistaa aktiviteetit joihin yksittäisen klubin tai piirin omat
resurssit eivät riitä.
 Tukee Lions liikkeen maailmanlaajuisia hankkeita.

• Varoja kerätään: lahjoitusten kautta jäseniltä, klubeilta ja
yhteistyökumppaneilta
• Varoja jaetaan
 Apurahoina päätoiminta-alueiden aktiviteetteihin
○ klubien, piirien ja moninkertaispiirien kautta (hakemusten
perusteella, hakijana voi olla väh. 2 klubia, piiri tai
moninkertaispiiri)
 Katastrofikohteisiin isompina avustuksina (Säätiön johdon
päätöksellä)
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LCIF:n toiminta
• Säätiön toiminta on vastuullista ja läpinäkyvää.
 Hallinnon rahoitus ja lahjoitusvarat on erotettu
○ Säätiön hallinto ja markkinointi rahoitetaan
jäsenmaksuista ja pääoman sijoitustuotolla
○ Lahjoitusvarat menevät lyhentämättöminä kohteisiin.

• LCIF on luettu useissa selvityksissä maailman
luotettavimpien yhteistyökumppanien joukkoon
 Lions liikkeen hyvä maine perustuu hyvin pitkälti tähän
ja klubien paikalliseen toimintaan
• Valtaosan tuloistaan LCIF saa lahjoituksena lion-jäseniltä ja
klubeilta
 75% Melvin Jones jäsenyys-ohjelman kautta. (Melvin
Jones Fellowship = MJF)
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LCIF:n toiminta
• LCIF palvelee ihmisiä neljällä päätoiminta-alueella:
 näön suojelu
 nuorison tukeminen
 hätäavun jakaminen ja
 humanitaarisiin tarpeisiin vastaaminen
• Kohdealueita lisättiin 2017 seuraavasti kun kampanja
100 aloittamisesta varainhankinnan tehostamiseksi
päätettiin

YMPÄRISTÖ
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Apurahat:
• Humanitaariset apurahat:
 Vastaavan summan apurahat: esim. koulut,
terveydenhuollon yksiköt jne.
 Lions Quest.
 Diabetes.
• Nimetyt apurahat
• Apurahat piireille ja klubeille
 Mahdollisuus 15% palautukseen jos vuoden
lahjoitussumma vähintään 5000$(klubi) tai 10 000$
(piiri)
 Kausilta 17/20 ja 20/21 piiri 107F saavutti oikeuden
yhteensä 3390$ apurahaan
• Hätäapurahat
 Hätäapu, hätäapuvalmius, avustustyö ja
suurtuhoapurahat
• Sight first
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SIGHTFIRST-APURAHAT VAALIPIIRISSÄ IV
Laajennetaan näkökykyyn liittyviä tutkimuksia
Pohjois-Kreikka

US$238 864 // SFP1922/117
• Näköhuollon palveluiden laajentaminen
tarjoamalla tarvittavaa koulutusta ja taitoja
näköhuollon ammattilaisille
• 4 240 henkilöä on tutkittu
• 1110:lla (26,8%) oli merkittäviä näkövammoja

6

DIABETES-APURAHAT

LCIF-DIABETESAPURAHAOHJELMAT

Nuorisoleirit ja
retriitit

Henkilöstökoulutus
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Infrastruktuurin
kehittäminen

Seulonta ja
seurantahoidot

DIABETESAPURAHAT
Lyhyesti
• Vaaditaan vähintään 25%
paikallisia vastaavia varoja
• LCIF:n henkilökunta ja tekninen
neuvonantaja tarkistavat
• Tarkistetaan elokuussa,
tammikuussa ja toukokuussa
hallituksen kokouksessa
(eräpäivä: 90 päivää ennen
kokousta)
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DIABETESAPURAHAT
Bulgaria diabetesta vastaan
Bulgaria

US$104 976 // DIA17939/UND

• Kattava hanke diabeteksen torjumiseksi
Bulgariassa
• Sairaanhoitajien ja diabeteskoordinaattoreiden
kouluttaminen
• Neljän nuorisoleirin järjestäminen
• Seulotaan 20 000 henkilöä diabeteksen varalta
kahden vuoden ajan
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DIABETESAPURAHAT
Tyypin 1 diabeteksen lionien nuorisoleiri
Suomi

US$17 180 // DIA16558/107 B

• Apuraha viikon mittaisen leirin
tukemiseksi teini-ikäisille, joilla on
tyypin 1 diabetes
• Osallistujat oppivat hallitsemaan
diabetesta, harjoittamaan
terveellisiä elämäntapoja ja
muodostamaan ystävyyssuhteita
muiden kanssa
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Suomeen myönnetyt apurahat
Mihin

Vuosi

Lapuan räjähdys onnettomuuden uhreille

1976

5 000

Kuurosokeiden palvelukeskus

1984

30 000

Sotainvalidien sairaskodit ja liittyvät hankinnat 7 krt

1987 - 2000

329 051

Lions quest ohjelmaan suomessa 5 krt

2000 - 2016

538 070

Doppler ultraäänilaite reumasairaalaan

2002

43 360

Muut hankkeet Suomessa

1998 - 2016

83 782

Röntgen välineistö Viron sairaalaan

2000

55 198

Muut suomalaisten hankkeet ulkomailla
• Esim. Ecuadorin ja Sri-Lankan silmäsairaalat

1987 - 2015

YHTEENSÄ
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Summa
[USD]

292 394
1 376 855

Apurahojen hakeminen
• Yleiset ehdot:
 Hakijana tulee olla vähintään kaksi klubia, piiri tai moninkertaispiiri.
• Poikkeus – oman lahjoituksen 15% palautus
 Projektin täytyy ratkaista tärkeä humanitaarinen tarve, palvella suhteellisen
suurta ihmismäärää, olla kustannustehokas ja ylittää paikallinen
varainkeruukyky.
 Lisäksi budjetin on näytettävä runsasta rahoitusta paikallisilta lionien
organisaatioilta,
 Projektin on osoitettava vahvaa lions-identiteettiä sekä osallistumista
 hakemukseen on liitettävä piirihallituksen kannatustodistus.
 Yksityishenkilöitä tai jo aloitettuja projekteja ei tueta.
• Suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä LCIF:ään (lcif@lionsclubs.org) tai
LCIF piirikoordinaattoriin.
• Hakemus on lähetettävä viimeistään 90 päivää ennen hallituksen tai neuvoa
antavan toimikunnan kokousta. ks. määräaika LCIF:n nettisivulta.
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Lahjoitusten tekeminen
• Erilaisia tapoja hankkia / antaa lahjoituksia
 Yksittäisten jäsenten lahjoitukset
 Kohdistettu varainhankinta – aktiviteetti
 Lahjoitus klubin varoista
 Klubin ulkopuolisten lahjoitukset
• Yritykset
• Yksityiset henkilöt
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Lahjoitusten tekeminen
• Helpoin tapa maksaa on avata LCIF:n nettisivu www.lcif.org/donate
 varat siirretään nettilomakkeen täytön jälkeen joko luottokortilla tai
PayPal:lla.
• Suora pankkisiirto, joka onnistuu kotikoneella nettipankkien kautta
 LCIF:n pankki:
 JP Morgan Chase Bank,
N.A. 10 S. Dearborn Street, Chicago,
 ABAreititysnumero: 021000021
 Tilin nimi: Lions Clubs International Foundation
 Tilinumero 754487312 (Käytä ehdottomasti tätä tilinumeroa.)
 Swift-tunnus: CHASUS33
• Muista välittää tieto maksajasta, ml. piiri ja klubi sekä klubin kansainvälinen
numero, maksun kohteesta ja toivotuista palkitsemistavoista
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Tunnustukset ja palkinnot lahjoituksista
• Melvin Jones Fellowship ohjelma
 Jokaista lahjoitettua 1000dollaria kohti lahjoittaja on oikeutettu
yhteen Melvin Jones jäsenyyteen
 Melvin Jones jäsenyys on ennen kaikkea kiitoksen osoitus
hyväntekeväisyydestä tai pitkäjänteisestä lions työstä
 Klubin lahjoituksista kertyneet MJF oikeudet voi klubi nimetä
jäsenelleen tai merkittävälle yhteistyökumppanilleen
 Henkilökohtaisella jäsenen lahjoituksilla voi kartuttaa MJF
oikeutta joko itselleen tai siirtää sen klubin käytettäväksi
• Kaikki lahjoitukset ja lupaukset Campaign 100:lle oikeuttavat:
Melvin Jones Fellowship ja Progressive MJF.
• Kaikki klubin ja piirin palkitsemiset
jatkuvat myös kampanjan ajan.
• Melvin Jones Fellowship jäsenyys on hieno tapa palkita ansioituneita
jäseniä klubin lahjoituksista kertyneistä oikeuksista (1000$ / MJF
jäsenyys)
• MJF:ssä yhdistyy palkitseminen paikallisesta toiminnasta
kansainvälistä toimintaa tukien
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Tunnustukset ja palkinnot lahjoituksista
LIONS SHARE
Rintaneula henkilökohtaisesta lahjoituksesta kauden aikana

$50
1 tähti

$100
2 tähteä

$200
3 tähteä

Tunnustukset ja palkinnot lahjoituksista
LIONS SHARE
Yksittäiset KAMPANJA 100 lahjoitukset yhteensä

Välitön tunnustus
(kun maksu tai sitoumus
saatu)

Tunnustus, kun saatu kokonaan
Lion of Empowerment -rintaneulan
lisäosa PLUS kunniakirja ja laatta
julkisessa luovutustilaisuudessa
Lion of Commitment -rintaneulan
lisäosa
PLUS kunniakirja ja laatta
julkisessa luovutustilaisuudessa

15 000 $ – 24 999 $

3 000 $ – 14 999 $

1 500 $ – 2 999 $

Lion of Dedication -rintaneulan lisäosa
PLUS kunniakirja

900 $ – 1 499 $

Lion of Action -rintaneulan lisäosa

600 $ – 899 $

300 $ – 599 $
Kaikki muut lahjoitukset
(yli 100 $:dollarin kumulatiiviset lahjoitukset
1. heinäkuuta 2017 – 30. kesäkuuta 2022)

Campaign 100
lahjoittaja rintaneula

Lion of Kindness -rintaneulan lisäosa

Lion of Service -rintaneulan lisäosa

Kaikki Kampanja 100 -lahjoittajat mainitaan LCIF:n verkkosivustolla
(päivitetään neljännesvuosittain) ja lahjoittajien huoneessa päämajassa

Kertaus
LCIF lyhyesti
 Perustettu 1968 - virallinen
Lionsklubien kansainvälinen
säätiö, klubien tukemiseen
 Jakaa apurahoja isojen
projektien rahoitukseen
 Toiminta perustuu
lahjoituksiin
 Yli miljardi dollaria
lahjoitettu avustuksina
tähän mennessä !
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Lions liikkeen maine ja arvostus
Paikallisesti
 Perustuu klubien toimintaan ja näkyvyyteen
paikkakunnalla

Kansainvälisesti
 Suuriin hyväntekeväisyys- ja avustusprojekteihin
paikallisten klubien ja yhteistyökumppaneiden kautta
• Nämä onnistuvat vain LCIF:n lahjoitusten kautta
kerätyillä varoilla
• LCIF:n toimintakyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan
lahjoituksia jatkuvasti
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