
 
 
LCIF ประเภทของเงินทุน(Grants) 

มูลนิธิ LCIF ได้จัดแบ่งเป็นเงินทุน(Grants) ออกเป็น6ประเภท เพื่อสนับสนุนโครงการตา่งๆดังนี้ 

 
2.1 Disaster Grants 

      เมื่อภัยธรรมชาติเกดิขึ้น นอกเหนือจากไปชว่ยและใหก้ารสนบัสนุนในท่ีเกิดภัยธรรมชาติแล้วไลออนส์ยังสามารถขอทุนเพื่อ

ช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติ เพื่อชว่ยจดัหาส่ิงจ าเป้นเร่งด่วนทันทีใน10ปีท่ีผ่านมา LCIF ได้รับการบริจาคจากสมาชกิไลออนส์ 
และผู้บริจาคที่มจีิตเมตตาไดใ้ห้เงินสนับสนุนมากกว่า 100ลา้นเหรียญสหรัฐ ในการบรรเทาทุกขใ์หก้ับผู้ประสบภัยพิบัติ 

Emergency Grant(ทุนฉุกเฉิน) ให้ได1้0,000เหรียญต่อภาค โดยต้องเป็นภัยพิบัติที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่ า
100คน เช่น พายุทอร์นาโด เฮอริเคน น้ าท่วม สึนามิ ผู้ว่าการภาคเป็นผู้ขอ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติที่จ าเป็นและ

เร่งดว่น เช่น อาหาร น้ า เสื้อผ้า และยารักษาโรค ในแต่ละปี LCIFได้ให้ทุนน้ีมากกวา่2ลา้นเหรียฐสหรัฐ ในกรณีท่ีภัยพิบัติ

เกิดขึ้นขนาดใหญ่ Major Catastrophe Grants จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในระยะยาวเพื่อฟ้ืนฟูและก่อสร้าง

ส่ิงจ าเป็น ซึ่งการพิจารณาทุนนีจ้ะอ านวยการบริหารโดย the Foundation’s Board of Trustee และภาคไม่
สามารถขอได้ เงินทุนให้กับภัยพบิัติที่ใหญ่มากและมีผลกระทบตอ่ประเทศและนานาประเทศ เช่นแผ่นดินไหวและสึนามิที่

ประเทศญี่ปุ่น แผ่นดินไหวที่จีนและเฮติ เฮอริเคน Katruna สึนามอในเอเชียใต ้

 
2.2 Standard Grants 

   คนจ านวนนับล้านในโลกนี้ไมส่ามารถเข้าถึงการบริการท่ีต้องการและจ าเป็นได้ LCIF ได้ให้ทุน Standard Grants 

เพื่อให้เข้าถงึการศึกษา เทคโนโลยี สาธารณสุขความปลอดภัยของเดก็ และการเปล่ียนแปลงชวีิตทีด่ีขึ้น เงินทุน Standard 

นี้ ให้ทุนสมทบตั้งแต่ 10,000เหรียญสหรัฐ ถึง 100,000เหรียญสหรัฐเป็นทุนที่นิยมมากที่สุด 

    Standard Grants จะมอบให้กับโครงการเพื่อมนุษยธรรมที่ให้บริการประชาชนจ านวนมากและเกินกว่าความสามารถ
ที่สโมสรและภาคสามารถท ากิจกรรมหารายได้ โดยทัว่ไปจะให้ทุนจัดหาอุปกรณ์โครงสร้างที่จ าเป็น เช่น การให้รถหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ ที่พักผู้ป่วยระยะสุดท้าย ศูนย์พยาบาล หน่วยแพทย์ บา้นพักเด็กเร่ร่อน ศูนย์คนตาบอดและพิการ คลีนิคตา ศูนยว์ิจยั
และโรงเรียนในประเทศก าลังพัฒนา 

 
 
 
 



2.3 Sight First Grants 

   ไลออนส์ท างานด้านสายตาเพือ่ช่วยชาวโลกไม่ให้ตาบอดและสายตาพิการ ตั้งแต่ก่อตัง้สดมสรไลออนส์ขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริการ ค.ศ. 1917 จนถงึปัจจุบัน ไลออนส์สามารถระดมทนุจากสมาชกิและสโมสรไลออนส์ทั่วโลกที่มีจิตเมตตา ได้

บริจาคเงินให้โครงการ Sight First มาแล้วกว่า415 ล้านเหรียญสหรัฐ 

    เงินทุน Sight First นี้ได้ตอบสนองภาระกิจของ Sight Firstเช่น สร้างระบบการตรวจและรักษาสายตาเพื่อตาสู้กับ
โรคตาบอดหรือสายตาพกิาร ยกฐานะของโรงพยาบาลและคลีนิค ฝึกแพทย์และพยาบาลและบุคลากรดา้นสายตา แจกจา่ยยา 
และเตือนภัยเกี่ยวกับดรคตาและสภาวะของโรคตา 

   โครงการ Sight First ยังใหเ้งินทุนเพื่อการบริการด้านสายตาที่มีคุณภาพและยั่งยืนเพื่อให้การพิทักษ์สายตา พัฒนา
อุปกรณ์ส่ิงอ านวยความสะดวก ฝึกบุคลากร ให้การฟ้ืนฟูและใหก้ารศึกษาในชุมชนที่ให้บริการโดยมากจะเน้นสาเหตุที่ท าให้ตา

บอดและสายตาพิการ เช่น ต้อกระจก River blindness ริดสีดวงตา โรคตาทีเ่กดิจากเบาหวานและต้อหิน 

   ไลออนส์ได้ระดมเงินทุนได้มากกว่า 415ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการ Sight First และพิทักษ์สายตาทัว่โลก 

ไลออนส์ยังท างานร่วมกับภาคและ Sight First ภูมิภาค โดยมีผู้เชี่ยวชาญดา้นสายตาให้ค าแนะน าในการขอทุนและเขยีน
ใบเสนอโครงการ 

  “เงินทุน Sight First พิจารณาให้ทุนสูงสุดถึง12ล้านเหรียญสหรัฐ 1ปี/1โครงการ” 

 
2.4 Core 4 Grants 
  ภาระกิจของ LCIF คือการท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น เราป้องกันโรคตาบอด ช่วยคนพิการให้สามารถชว่ยตวัเอง ส่งเสริม

สุขภาพ และสนับสนุนเยาวชนในการพัฒนาที่สร้างสรรค์ เงินทุน Core 4 Grants นี้ได้ให้อันดบัความส าคัญของการบริการ

ในดครงการต่างๆ ท่ีไลออนสืเห็นว่ามคีุณสมบัตเิหมาะสมภายใต้ขอบเขตการให้บริการดา้นใดด้านหน่ึงใน4ด้าน: พิทักษ์สายตา 
ต่อสู้กับความพิการ ส่งเสริมสุขภาพ และ บริการเยาวชน 

   เงินทุน Core 4 มีความประสงค์จะให้กับโครงการท่ีเริ่มต้นได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น LCIF จัดให้ภาคเดี่ยวได้สูงสุดถึง 75,000

เหรียยสหรัฐ และภาครวมได้ถงึ 200,000เหรียญสหรัฐ และเป็นแบบทุนสมทบ (matching fund)  ดังนั้น ภาครวม
สามารถขอรับทุนด้านใดดา้นหนึง่โครงการได้ 

 
2.5 International Assistance Grant (IAG) 
    เนื่องจากไลออนส์มีอยู่ทัว่โลก เราทราบดวีา่เราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวชาวโลก ไลออนส์สามารถน าครอบครัวชาวโลกให้

มาอยูใ่กล้กันยิ่งขึ้น โดยให้การบริการดา้นมนุษยธรรม ซึง่สามารถขอรับการสนับสนุนจากเงินทุน International 

Assistance Grant ได้  โดยสโมสรไลออนส์ในประเทศที่พัฒนาและวเป็นหุ้นส่วนกับสโมสรไลออนส์ในประเทศที่ด้อย

พัฒนาหรือมีระดับพัฒนาต่ ากว่า เพื่อท าโครงการท่ีท าให้การเกดิความเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริงในชุมชน IAG ได้เน้นการให้

ทุนด้านการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐาน การศกึษา การอา่นออกเขียนได้ น้ าสะอาดและสุขาภิบาล(sanitation)การพัฒนา
ชนบท การบริการคนตาบอดคนพิการและการรักษาส่ิงแวดล้อม 



  IAG ยังสามารถพิจารณาทุนให้กับภารกิจดา้นการแพทย์และศนูย์รีไซเคิลแว่นตาขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลดีกับประชาชนใน

ประเทศก าลังพัฒนา IAG สามารถให้ทุนตัง้แต่ 5,000เหรียญสหรัฐจนถึง 30,000เหรียญสหรัฐ และเป็นทุนสมทบ

(matching fund) ซึ่งภาคเดี่ยวจะได้รับเงินทุน 1โครงการตอ่ภาคใน 1ปเีท่านั้น 

 
2.6 ทุนอื่นๆ(Other Grants) 

      นอกเหนือจากทุนในโครงการต่างๆที่ไลออนส์ขอได้ มูลนิธิ LCIFยังให้ทุนส าหรับโครงการอื่นๆที่มีผลกระทบต่อชีวติของ

มนุษย์ทัว่โลกผ่านโครงการ designated grants เพื่อมนษุยธรรม 

    Designated grants คือเงินทุนท่ีมอบให้ตามความประสงค์เฉพาะอย่างเคร่งครดั เงินทุนท่ีใช้ตามก าหนดไวเ้ท่านั้น 

และไม่สามารถใชก้ับโครงการเพือ่มนุษยธรรมทัว่ไป ตัวอย่าง designated grantsเมื่อเรว็ๆนี้ได้แก่ แผ่นดินไหวที่เฮติ เฮ

อริเคน Katrina และแคมเปญ Sight First II เงินทุนน้ีได้รบัการอนุมัตจิาก Board of Trusteesและไลออนส์ไม่
สามารถขอทุนนี้ได้ 

   Humanitarian Award Winner เป็นเกยีรติและรางวัลสูงสุดที่สโมสรไลออนส์สากลสามารถมอบทุนได้ถึง 

250,000 เหรียญสหรัฐ ใหก้ับบุคคลและองค์กรณก์ารกศุลที่ร่วมด าเนินงานกับ LCIF ในกิจกรรมเพื่อมนุษยธรรม ผู้ที่ได้รับ

รางวัลนีใ้นอดีตได้แก่ ประธานาธบิดีสหรัฐอเมริกา Jimmy Carter และ มาดามเทเรซา่ นายกไลออนส์สากลและ
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้เลือกผู้รับรางวัล 

 
*** 3.วิธใีห้เงิน( Ways to Give) 

     กว่า4ทศวรรษที่มูลนิธิ LCIF สามารถด าเนินงานโดยขึ้นอยูก่ับความกรุณาของแต่ละคนท่ีจะช่วยสนับสนุนการท างานดา้น
มนุษยธรรมให้เป็นผลส าเรจ็ การบริจาคสามารถท าได้ทั่วโลก ดา้นเกี่ยวกับการรักษาสายตา บรรเทาภัยภิบัติ สนับสนุนเยาวชน 
และการด าเนิการดา้นความจ าเปน็เพื่อมนุษยธรรม  
      เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆดังกล่าว การมอบเงินให้สามารถระบุว่าจะมอบใหด้้านใดใน 4 ด้านเมื่อเวลาบริจาค ดา้นท่ี

จ าเป็นและต้องการมากที่สุดคอืภัยพิบัติ สายตา และเยาวชน การบริจาคอยุ่ภายใน4ดา้นน้ี ก็สามารถได้รับรางวัล Melvin 

Jones Fellowship recognition การบริจาคนอกเหนือ4ด้านน้ีจะได้รับเกยีรติจาก LCIF แต่ไม่เขา้เกณฑ์การรับ

รางวัล  Melvin Jones Fellowship recognition 

      เมื่อท่านใหเ้งินกับมูลนิธิ ท่านมั่นใจไดว้่าการบริจาคเงินของทา่นจะสร้างความแตกต่าในชวีิตของผู้ที่ขาดแคลน ท่าน

สามารถบริจาคผา่น On-line และยังมวีิธีอื่นๆท่ีสามารถบริจาค Recognition Programs ส าหรับไลออนส์นั้นเป็น

วิธีเดีย่วทีเ่ราจะแสดงการให้เกยีรติไลออนส์ที่มีจิตใจดีที่ชว่ยสนับสนุน LCIF และแสดงความขอบคณุที่ให้การสนับสนุน LCIF 

     เรามี Recognition Programs 3 แบบ   -  Melvin Jones Fellowship  ,  Contributing 

Member , Other Recognition Programs 
     ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเตมิได้ที่ Donor Processing หมายเลขโทรศัพท์ 1-630-203-3836 หรือที่ < 

donorassistance@lionsclubs.org> 
 
http://www.lcif.org 
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