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Vad betyder

LCI    Lions Clubs International
den organisation våra klubbar är medlemmar i

•LCIF  Lions Clubs International Foundation

en stiftelse som bistår i akuta kriser, arbetar förebyggande 

samt bistår klubbar i deras arbete med hjälpprojekt     

bildad 1968



Varifrån kommer pengarna?

Lions 
98%

Non Lions 
(foundations, 

individuals, 
etc.)

2%



Humanitära

Matchande
anslag

Lions Quest 
anslag

Diabetes-
anslag

Styrelsens
styrda anslag

Katastrof-
hjälp

Nödhjälp

Katastrof-
beredskap

Återupp-
byggnad

Större
katastrof

SightFirst

SightFirst-
anslag

Riktade

Riktade 
anslag

Leo

Leo service-
anslag

Distriktens och klubbarnas 
lokala hjälpinsatser

Anslag för distriktens och 
klubbarnas hjälpinsatser



Introduktion till Kampanj 100

• Vad räcker 100 USD till?

• 2 gråstarroperationerSyn

• Tillhandahåller Lions Quests program för socialt och 
emotionellt lärande till ett helt klassrum under ett år

Ungdomar

• Diabetesundersökningar för 18 personer i riskzonenDiabetes

• Mässlingvaccinationer till 100 barnHumanitära insatser



Introduktion till Kampanj 100

• Vad räcker 100 USD till?

• Akuthjälp till 4 människor efter en 
naturkatastrof

Katastrofhjälp

• Ger 14 personer tillgång till rent vattenMiljö

• Bidrar till att köpa utrustning som hjälper till att 
diagnostisera eller behandla 8 barn

Barncancer

• Regelbunden tillgång till mat för 14 
funktionshindrade, äldre, låginkomsttagare eller 
hemlösa

Hungersnöd



Exempel på projekt i  i samarbete med LCIF

• Tält under tiden 2016-2005 ca 5.564 till olika katastrofer värde ca 

26 milj kr

• Diabetes på Sri Lanka

• De glömda Barnen

• Brunnar i Acheprovinsen efter tsunamin

• Lions Quest



Övriga projekt

• Synvårdsprogram

• Ögonsjukhus

• Mässlingsvaccinationer

• Vatten

• Matprogram

• Mm, mm



Melvin Jones Fellowship MJF

• MJF är en utmärkelse som tilldelas medlem eller någon som har gjort 
en betydande insats för Lions.

• Ansökan om MJF görs av klubb eller distrikt hos LCIF

• För varje gåva på USD 1000 kan en MJF erhållas. Gåvor på mindre 
belopp samlas upp i bokföringen och adderas samman. Så snart 
summan är USD 1000 kan en MJF beställas.

• Gåvor till Campaign 100 är MJF-grundande. 

• Öronmärkning till specifikt område går bra.

• Inbetalning till distriktskassören


