Bästa F-distrikt Lions
Vet du vad LCIF är, och dess syfte? Kort sagt, LCIF är en gemensam internationell stiftelse för alla Lions
klubbar i världen, genom vilken vi ekonomiskt kan stödja enskilda klubbar, distrikt och förbundet i stora
projekt för vilka deras resurser inte enskilt kan uppnås. För en mer detaljerad bild, läs den korta
presentationen om ämnet i bilagan. Stiftelsens mest kända stödområden är förvisso naturkatastrof
relaterade bidrag för att hjälpa människor i nöd, men stiftelsen stöder också många andra områden och
projekt som rör förebyggande och minskning av diabetes, cancer hos barn och mässling. Att skydda och
förbättra miljön, stödja barn och ungdomar och många andra klubbhjälpsprojekt, såsom de nuvarande
covid-19-relaterade projekten, kan också vara berättigade till stöd.
Stiftelsen samlar in medel genom donationer som till 100% betalas som bidrag, eftersom stiftelsens
administration finansieras av våra medlemsavgifter och avkastning på investeringar, och operativ
verksamhet utförs också av lokala klubbar och vanliga Lions som frivilligt arbete.
De flesta donationerna kommer från donationer från enskilda Lions och klubbar. De kampanj-100 projekt
som för närvarande pågår för en tredje säsong syftar till att aktivera klubbar och Lions för att göra
donationer till stiftelsen, eftersom behovet av hjälp i världen växer hela tiden, till exempel när det gäller
klimatförändringar, epidemier, ojämlikhet etc. Därför kommer i samband med kampanjen den första
europeiska LCIF-dagen i sitt slag att hållas i slutet av denna period, som kommer att vara den 22:a maj i
Finland. Syftet med dagen är att aktivera alla Lions och klubbar i Europa för att göra en donation till
stiftelsen, och för Finland är målet att samla in 11 euro per Lions.
Eftersom coronaviruset har behärskat vår verksamhet har vi inte kunnat samlas normalt, men de flesta
möten har hållits på distans. Så när insamling vanligtvis sker vid catering, lotterier etc. vid sammankomster
har betalningar reducerats. Distriktsstyrelsen ansåg därför att det var rimligt att utmana varje Lions i
distriktet att delta i LCIF-dagen genom att donera mellan 10 och 20 euro. Distriktsstyrelsen beslutade också
att inte ta ut den årliga ungdomslägeravgiften på 3 euro per medlem, den här säsongen eftersom lägret har
tvingats flyttas vidare på grund av coronaviruset och det erforderliga beloppet redan är i storlek, vi
uppmuntrar klubbarna att donera ett liknande belopp till LCIF. Donationen kan göras personligen med
kreditkort via LCIF:s webbplats eller hämtas från medlemmar och betalas som en klumpsumma via
klubbkontot eller även betalas från klubbens aktivitetskonto, betalningsinstruktioner i bilagor.
Diskutera deltagande i dina klubbar och gå med i grupper i samlingen, nu är det dags att stödja vår egen
organisation samt andra välgörare (Röda korset, UNICEF, Plan, Nose Day, etc.).
Utmaningen är inte bindande, men vi hoppas att så många Lions och klubbar som möjligt kommer att ta sig
an utmaningen och göra en liten donation.
OBS. Om du samlar in beloppet från medlemmar och betalar via ett klubbkonto är det en bra idé att
nämna namnen på alla givare och det internationella medlemsnumret separat i
donationsmeddelandet, då kommer klubbens deltagande att öka, särskilt om alla medlemmar i deltagarna
också får ett klubbomnämnande för det.
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