LCIF ประเภทของเงินทุน(Grants)
มูลนิธิ LCIF ได้จัดแบ่งเป็นเงินทุน(Grants) ออกเป็น6ประเภท เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆดังนี้
2.1 Disaster Grants
เมื่อภัยธรรมชาติเกิดขึ้น นอกเหนือจากไปช่วยและให้การสนับสนุนในที่เกิดภัยธรรมชาติแล้วไลออนส์ยังสามารถขอทุนเพื่อ
ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยจัดหาสิ่งจาเป้นเร่งด่วนทันทีใน10ปีที่ผ่านมา LCIF ได้รับการบริจาคจากสมาชิกไลออนส์
และผู้บริจาคที่มจี ิตเมตตาได้ให้เงินสนับสนุนมากกว่า 100ล้านเหรียญสหรัฐ ในการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ
Emergency Grant(ทุนฉุกเฉิน) ให้ได้10,000เหรียญต่อภาค โดยต้องเป็นภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่า
100คน เช่น พายุทอร์นาโด เฮอริเคน น้าท่วม สึนามิ ผู้ว่าการภาคเป็นผู้ขอ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติที่จาเป็นและ
เร่งด่วน เช่น อาหาร น้า เสื้อผ้า และยารักษาโรค ในแต่ละปี LCIFได้ให้ทุนนี้มากกว่า2ล้านเหรียฐสหรัฐ ในกรณีที่ภัยพิบัติ
เกิดขึ้นขนาดใหญ่ Major Catastrophe Grants จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในระยะยาวเพื่อฟื้นฟูและก่อสร้าง
สิ่งจาเป็น ซึ่งการพิจารณาทุนนีจ้ ะอานวยการบริหารโดย the Foundation’s Board of Trustee และภาคไม่
สามารถขอได้ เงินทุนให้กับภัยพิบัติที่ใหญ่มากและมีผลกระทบต่อประเทศและนานาประเทศ เช่นแผ่นดินไหวและสึนามิที่
ประเทศญี่ปุ่น แผ่นดินไหวที่จีนและเฮติ เฮอริเคน Katruna สึนามอในเอเชียใต้
2.2 Standard Grants
คนจานวนนับล้านในโลกนี้ไม่สามารถเข้าถึงการบริการที่ต้องการและจาเป็นได้ LCIF ได้ให้ทุน Standard Grants
เพื่อให้เข้าถึงการศึกษา เทคโนโลยี สาธารณสุขความปลอดภัยของเด็ก และการเปลี่ยนแปลงชีวิตทีด่ ีขึ้น เงินทุน Standard
นี้ ให้ทุนสมทบตั้งแต่ 10,000เหรียญสหรัฐ ถึง 100,000เหรียญสหรัฐเป็นทุนที่นิยมมากที่สุด
Standard Grants จะมอบให้กับโครงการเพื่อมนุษยธรรมที่ให้บริการประชาชนจานวนมากและเกินกว่าความสามารถ
ที่สโมสรและภาคสามารถทากิจกรรมหารายได้ โดยทัว่ ไปจะให้ทุนจัดหาอุปกรณ์โครงสร้างที่จาเป็น เช่น การให้รถหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ ที่พักผู้ป่วยระยะสุดท้าย ศูนย์พยาบาล หน่วยแพทย์ บ้านพักเด็กเร่ร่อน ศูนย์คนตาบอดและพิการ คลีนิคตา ศูนย์วิจยั
และโรงเรียนในประเทศกาลังพัฒนา

2.3 Sight First Grants
ไลออนส์ทางานด้านสายตาเพือ่ ช่วยชาวโลกไม่ให้ตาบอดและสายตาพิการ ตั้งแต่ก่อตัง้ สดมสรไลออนส์ขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริการ ค.ศ. 1917 จนถึงปัจจุบัน ไลออนส์สามารถระดมทุนจากสมาชิกและสโมสรไลออนส์ทั่วโลกที่มีจิตเมตตา ได้
บริจาคเงินให้โครงการ Sight First มาแล้วกว่า415 ล้านเหรียญสหรัฐ
เงินทุน Sight First นี้ได้ตอบสนองภาระกิจของ Sight Firstเช่น สร้างระบบการตรวจและรักษาสายตาเพื่อตาสู้กับ
โรคตาบอดหรือสายตาพิการ ยกฐานะของโรงพยาบาลและคลีนิค ฝึกแพทย์และพยาบาลและบุคลากรด้านสายตา แจกจ่ายยา
และเตือนภัยเกี่ยวกับดรคตาและสภาวะของโรคตา
โครงการ Sight First ยังให้เงินทุนเพื่อการบริการด้านสายตาที่มีคุณภาพและยั่งยืนเพื่อให้การพิทักษ์สายตา พัฒนา
อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก ฝึกบุคลากร ให้การฟื้นฟูและให้การศึกษาในชุมชนที่ให้บริการโดยมากจะเน้นสาเหตุที่ทาให้ตา
บอดและสายตาพิการ เช่น ต้อกระจก River blindness ริดสีดวงตา โรคตาทีเ่ กิดจากเบาหวานและต้อหิน
ไลออนส์ได้ระดมเงินทุนได้มากกว่า 415ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการ Sight First และพิทักษ์สายตาทัว่ โลก
ไลออนส์ยังทางานร่วมกับภาคและ Sight First ภูมิภาค โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาให้คาแนะนาในการขอทุนและเขียน
ใบเสนอโครงการ
“เงินทุน Sight First พิจารณาให้ทุนสูงสุดถึง12ล้านเหรียญสหรัฐ 1ปี/1โครงการ”
2.4 Core 4 Grants
ภาระกิจของ LCIF คือการทาให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เราป้องกันโรคตาบอด ช่วยคนพิการให้สามารถช่วยตัวเอง ส่งเสริม
สุขภาพ และสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาที่สร้างสรรค์ เงินทุน Core 4 Grants นี้ได้ให้อันดับความสาคัญของการบริการ
ในดครงการต่างๆ ที่ไลออนสืเห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมภายใต้ขอบเขตการให้บริการด้านใดด้านหนึ่งใน4ด้าน: พิทักษ์สายตา
ต่อสู้กับความพิการ ส่งเสริมสุขภาพ และ บริการเยาวชน
เงินทุน Core 4 มีความประสงค์จะให้กับโครงการทีเ่ ริ่มต้นได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น LCIF จัดให้ภาคเดี่ยวได้สูงสุดถึง 75,000
เหรียยสหรัฐ และภาครวมได้ถงึ 200,000เหรียญสหรัฐ และเป็นแบบทุนสมทบ (matching fund) ดังนั้น ภาครวม
สามารถขอรับทุนด้านใดด้านหนึง่ โครงการได้
2.5 International Assistance Grant (IAG)
เนื่องจากไลออนส์มีอยู่ทวั่ โลก เราทราบดีวา่ เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวโลก ไลออนส์สามารถนาครอบครัวชาวโลกให้
มาอยูใ่ กล้กันยิ่งขึ้น โดยให้การบริการด้านมนุษยธรรม ซึง่ สามารถขอรับการสนับสนุนจากเงินทุน International
Assistance Grant ได้ โดยสโมสรไลออนส์ในประเทศที่พัฒนาและวเป็นหุ้นส่วนกับสโมสรไลออนส์ในประเทศที่ด้อย
พัฒนาหรือมีระดับพัฒนาต่ากว่า เพื่อทาโครงการที่ทาให้การเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในชุมชน IAG ได้เน้นการให้
ทุนด้านการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐาน การศึกษา การอ่านออกเขียนได้ น้าสะอาดและสุขาภิบาล(sanitation)การพัฒนา
ชนบท การบริการคนตาบอดคนพิการและการรักษาสิ่งแวดล้อม

IAG ยังสามารถพิจารณาทุนให้กับภารกิจด้านการแพทย์และศูนย์รีไซเคิลแว่นตาขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลดีกับประชาชนใน
ประเทศกาลังพัฒนา IAG สามารถให้ทุนตัง้ แต่ 5,000เหรียญสหรัฐจนถึง 30,000เหรียญสหรัฐ และเป็นทุนสมทบ
(matching fund) ซึ่งภาคเดี่ยวจะได้รับเงินทุน 1โครงการต่อภาคใน 1ปีเท่านั้น
2.6 ทุนอื่นๆ(Other Grants)
นอกเหนือจากทุนในโครงการต่างๆที่ไลออนส์ขอได้ มูลนิธิ LCIFยังให้ทุนสาหรับโครงการอื่นๆที่มีผลกระทบต่อชีวติ ของ
มนุษย์ทวั่ โลกผ่านโครงการ designated grants เพื่อมนุษยธรรม
Designated grants คือเงินทุนที่มอบให้ตามความประสงค์เฉพาะอย่างเคร่งครัด เงินทุนที่ใช้ตามกาหนดไว้เท่านั้น
และไม่สามารถใช้กับโครงการเพือ่ มนุษยธรรมทัว่ ไป ตัวอย่าง designated grantsเมื่อเร็วๆนี้ได้แก่ แผ่นดินไหวที่เฮติ เฮ
อริเคน Katrina และแคมเปญ Sight First II เงินทุนนี้ได้รบั การอนุมัตจิ าก Board of Trusteesและไลออนส์ไม่
สามารถขอทุนนี้ได้
Humanitarian Award Winner เป็นเกียรติและรางวัลสูงสุดที่สโมสรไลออนส์สากลสามารถมอบทุนได้ถึง
250,000 เหรียญสหรัฐ ให้กับบุคคลและองค์กรณ์การกุศลที่ร่วมดาเนินงานกับ LCIF ในกิจกรรมเพื่อมนุษยธรรม ผู้ที่ได้รับ
รางวัลนีใ้ นอดีตได้แก่ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Jimmy Carter และ มาดามเทเรซ่า นายกไลออนส์สากลและ
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้เลือกผู้รับรางวัล
*** 3.วิธใี ห้เงิน( Ways to Give)
กว่า4ทศวรรษที่มูลนิธิ LCIF สามารถดาเนินงานโดยขึ้นอยูก่ ับความกรุณาของแต่ละคนที่จะช่วยสนับสนุนการทางานด้าน
มนุษยธรรมให้เป็นผลสาเร็จ การบริจาคสามารถทาได้ทั่วโลก ด้านเกี่ยวกับการรักษาสายตา บรรเทาภัยภิบัติ สนับสนุนเยาวชน
และการดาเนิการด้านความจาเป็นเพื่อมนุษยธรรม
เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆดังกล่าว การมอบเงินให้สามารถระบุว่าจะมอบให้ด้านใดใน 4 ด้านเมื่อเวลาบริจาค ด้านที่
จาเป็นและต้องการมากที่สุดคือภัยพิบัติ สายตา และเยาวชน การบริจาคอยุ่ภายใน4ด้านนี้ ก็สามารถได้รับรางวัล Melvin
Jones Fellowship recognition การบริจาคนอกเหนือ4ด้านนีจ้ ะได้รับเกียรติจาก LCIF แต่ไม่เข้าเกณฑ์การรับ
รางวัล Melvin Jones Fellowship recognition
เมื่อท่านให้เงินกับมูลนิธิ ท่านมั่นใจได้ว่าการบริจาคเงินของท่านจะสร้างความแตกต่าในชีวิตของผู้ที่ขาดแคลน ท่าน
สามารถบริจาคผ่าน On-line และยังมีวิธีอื่นๆที่สามารถบริจาค Recognition Programs สาหรับไลออนส์นั้นเป็น
วิธีเดีย่ วทีเ่ ราจะแสดงการให้เกียรติไลออนส์ที่มีจิตใจดีที่ชว่ ยสนับสนุน LCIF และแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุน LCIF
เรามี Recognition Programs 3 แบบ - Melvin Jones Fellowship , Contributing
Member , Other Recognition Programs
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