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YLEISTÄ LCIF:STÄ,
Lions-klubien kansainvälinen säätiö
- Vuodesta 1968 alkaen maailmanlaajuisessa Leijonatoiminnassa on
ollut kaksi rinnakkaista organisaatiota, LCI ja LCIF jotka tukevat
toistensa ja yhteistyökumppaneidensa palvelutyötä niin paikallisesti
kuin maailmanlaajuisestikin antaen toivoa ja parantaen ihmisten
elämää humanitääristen palveluhankkeiden ja apurahojen avulla
- LCIF toimii säätiömuodossa joka mahdollistaa nopeat päätökset ja
mahdollisuuden kerätä varoja kohdistetusti ja yleisiin hankkeisiin
- Hankkeet pääosin kehittyvässä maailmassa mutta käytettävissä ja
niitä on käytetty myös Suomessa ja muualla Euroopassa
- LCIF:n kaikki hallintokulut katetaan säätiön peruspääomasta
saatavilla tuloilla, kaikki kerättävät varat käytetään hankkeisiin
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- LCIF saanut useana perättäisenä vuotena parhaimmat
mahdolliset arvosanat luetettavuudesta säätiöiden
toimintaa auditoivan Charity Navigatorin arvioissa, varat
käytetään niihin tarkoituksiin mihin ne on kerätty ja
hallintokulut katetaan säätiön peruspääomalla
- Avun perille saamisessa oikein osallistuu aina
kohdemaissa paikalliset leijonat, palveluita ei tilata
keskitetysti LCIF:n Päämajasta Oak Brookista
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MAAILMA AVUN TARPEESSA
245 Ihmistä kuolee tuhkarokkoon päivittäin – turhaan!
Luonnonkatastrofit lisääntyvät 15% vuosittain
800 miljoonaa lasta menee nukkumaan nälkäisenä
Vuonna 2025 jo PUOLET maailman väestä kärsii vesipulasta
400 miljoonaa sairastaa diabetesta
253 miljoonalla on näkövamma
2/3 osaa lapsista joutuu kiusatuksi
2 minuutin välein joku lapsi saa syövän
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KAMPANJA 100: LCIF PALVELUVOIMAA
KERÄYSTAVOITE
- Kampanjan tavoitteena on kerätä maailmanlaajuisesti
300 miljoonaa USD
- Koronavirusepidemiasta johtuen kampanjan alkuperäistä
varsinaista kolmen vuoden keräysajanjaksoa on jatkettu
yhdellä vuodella siten että se päättyy 30.6.2022
- Tällä hetkellä keräystavoitteesta on saavutettu noin 220
miljoonaa USD
- M-piirin tulos viime kaudella USD 14.037,97 ja vuodesta
2017 alkaen USD 59.494,12
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Piirin ja klubien kehittämisapuraha
DCG
- Piireillä ja klubeilla on mahdollisuus saada hakemuksesta
takaisin 15 %:ia edellisellä toimikaudella LCIF:lle maksetuista
avustuksista, jos piirin keräystulos toimikaudelta yli USD
10.000 ja klubin yli USD 5.000
- Toimikausien 2019-2020 ja 2020-2021palautuskelpoisesta
tuloksesta on M-piirin, yksittäisen klubin tai useamman klubin
yhdessä mahdollista hakea johonkin aktiviteettiin tukea USD
3.716,06 eli noin 3.150,00 €
- Toimikauden 2018-2019 keräystuloksesta Raumalle saatiin
hakemuksestaTules-talon puitteissa tehtävään nuorison
aktivointiprojektiin vapaaehtoistyöhön tukea 3.745,35 €
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107 M-piirin positiivinen erikoistapaus
- Suomen neljästoista Lionspiiristä M-piiri on ainoa piiri jonka
kaikki klubit ovat 100 %:sti tukeneet LCIF:ää jo muutaman
vuosikymmenen ajan, viime toimikaudella myös G-piiri ylsi
samaan tulokseen ensimmäisen kerran
- Jäsenkohtaisesta piirin 10,00 €:n suuruisesta aktiviteettirahasta
tuloutetaan 5,00 €:oa LCIF:lle
- Tuloutettavat varat kohdistetaan maksuosuuksien suhteessa
klubeille kasvattamaan klubien ns. MJF –saldoa
- Varoilla ja mahdollisilla lisäsuorituksilla jotka täyttävät
vaadittavan USD 1.000,00 määrän voidaan hankkia
ansioituneille jäsenille arvostettuja MJF -jäsenyyksiä
- 25 klubilla on jo vaadittava saldo ja 15 klubia on hyvin lähellä
saada uusi MJF –jäsen pienellä lisäpanoksella
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Lisätietoja

M-piirin LCIF-Koordinaattori
Veli-Matti Andersson
veli-matti.andersson@hotmail.com
M-piirin nettisivut
https://www.lions107m.org/materiaali/lcif/
LCIF:n nettisivut
https://www.lionsclubs.org/fi/discover-our-foundation/mission
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