Hyvä F-piirin Lion,
Tiedätkö mikä on LCIF ja sen tarkoitus? Lyhyesti sanottuna LCIF on kaikkien maailman Lions-klubien
yhteinen kansainvälinen säätiö, jonka kautta voimme rahallisesti tukea yksittäisiä klubeja, piirejä ja
moninkertaispiirejä isoissa hankkeissa, joihin niiden resurssit yksin eivät riitä. Tarkemman kuvan saat
lukemalla liitteessä olevan lyhyen esityksen aiheesta. Tunnetuimpia säätiön tukikohteita ovat varmasti
luonnonkatastrofeihin liittyvät avustukset hätää kärsivien ihmisten auttamiseksi, mutta säätiön kautta
tuetaan myös monia muita kohteita ja projekteja, jotka liittyvät mm. diabeteksen, lasten syövän ja
tuhkarokon estämiseen ja niistä karsivien auttamiseen. Myös ympäristön suojeleminen ja parantaminen,
lasten ja nuorten tukeminen ja monet muut klubien avustushankkeet, esimerkiksi tällä hetkellä
ajankohtaiset COVID-19 liittyvät hankkeet, voivat olla tuen kohteena.
Varat säätiö kerää lahjoituksilla, jotka käytetään 100 prosenttisesti avustuskohteisiin sillä säätiön hallinto
rahoitetaan meidän jäsenmaksuillamme ja sijoitetun pääoman tuotoilla ja lisäksi operatiivinen toiminta
tapahtuu paikallisten klubien ja tavallisten leijonien toimesta vapaaehtoistyönä. Suurin osa lahjoituksista
saadaan yksittäisten leijonien ja klubien lahjoituksina. Tällä hetkellä kolmatta kautta meneillään olevan
kampanja-100 projektin avulla pyritään aktivoimaan klubeja ja Lioneita tekemään lahjoituksia säätiölle, sillä
avun tarve maailmassa kasvaa koko ajan mm ilmaston muutoksen, epidemioiden, eriarvoistumisen jne.
vuoksi. Kampanjaan liittyen, tämän kauden lopulla pidetään laatuaan ensimmäinen Euroopan LCIF-päivä,
joka Suomessa on 22. toukokuuta. Päivän tarkoituksena on aktivoida Euroopan kaikki Lionit ja klubit
tekemään lahjoituksen säätiölle, Suomen osalta tavoitteena on kerätä 11 euroa per Lion.
Koronan kurittaessa toimintaamme emme ole pystyneet kokoontumaan normaalisti, vaan useimmat
kokoukset on pidetty etänä. Näin tavallisesti kokoontumisissa kerätyt tarjoilu-, arpajais-, ym. maksut ovat
säästyneet. Niinpä piirihallitus katsoi kohtuulliseksi haastaa piirin jokaisen leijonan osallistumaan LCIF
päivään lahjoittamalla 10 – 20 euroa. Piirihallitus päätti myös olla perimättä vuotuista nuorisoleirimaksua, 3
€ per jäsen, tällä kaudella koska leiri on jouduttu siirtämään eteenpäin koronan takia ja tarvittava summa
on jo koossa, kannustamme klubeja lahjoittamaan vastaavan summan LCIF:lle. Lahjoituksen voi tehdä
henkilökohtaisesti luottokortilla LCIF nettisivujen kautta tai sen voi kerätä jäseniltä ja maksaa
könttäsummana klubin tilin kautta tai maksaa myös klubin aktiviteettitililtä, maksuohjeet liitteissä.
Keskustelkaa klubeissanne osallistumisesta ja lähtekää porukalla mukaan keräykseen, nyt on aika tukea
myös omaa järjestöämme siinä missä muitakin hyväntekijöitä (Punainen risti, UNICEF, Plan, Nenäpäivä jne).
Haaste ei ole velvoittava mutta toivomme että mahdollisimman moni leijona ja klubi tarttuisi haasteeseen
ja tekisi pienen lahjoituksen.
Huom. Jos keräätte summan jäseniltä ja maksatte klubin tilin kautta niin lahjoitusilmoituksessa on hyvä
mainita kaikkien lahjoittajien nimet ja kansainvälinen jäsennumero erikseen niin klubin
osallistumisprosentti kasvaa, varsinkin jos kaikki jäsenet osallistuvat saa klubi siitä myös kunniamaininnan.
LCIF-info
Näin maksat lahjoituksen netissä luottokortilla
Näin maksat lahjoituksen verkkopankissa
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