Lions Clubs International Foundation (LCIF)
Lokal service – Global påverkan

Bakgrund
Sedan 1968 då Lions Clubs International Foundation (LCIF) grundades har Lions världen
över både skänkt pengar till LCIF och fått bidrag (grants) till olika projekt. Beloppen nedan
baseras på underlag från MD-kontoret i Stockholm.
I Sverige har vi de senaste 10 år samlat in 50 000 000 kronor till LCIF och fått 10 000 000
kronor i bidrag till våra olika projekt. T.ex. har vi fått 500 000 US dollar till vårt tältprojekt.
LCIF får ingen del av våra medlemsavgifter. Verksamheten finansieras helt genom
avkastningen på insamlade medel. Detta innebar att varje krona vi samlar in oavkortad går till
vår hjälpverksamhet.
LCIF har samarbetat eller samarbetar i olika avseende med andra t.ex. Bill and Melina Gate
Foundation, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), Barndiabetesfonden
m.fl. vilket innebär att varje insamlad krona ökas med ytterligare pengar vilket innebär att
klubbarnas bidrag är mer värda i verkligheten.
Kampanj100
LCIF kraftsamlar nu genom Kampanj100 för att kunna möta de förväntningar som vi tror
kommer att riktas mot Lions i framtiden. Vi måste kunna agera omedelbart när behovet
uppstår. Kampanj100 har som mål att inom insamlingsperioden fram till 2022-06-30 ha
samlat in 300 miljoner US Dollar.
Vårt insamlingsmål
Vår egen målsättning för innevarandeverksamhetsår är att klubbarna ska bidra
med: 5 500 kronor per klubb.
Vår totala målsättning för hela insamlingsperioden är 10 000 000 kronor och fram till 201909-30 har vi samlat in 5 000 000 kronor.
LCIF har 8 olika fokusområden:
Syn – Ungdom – Katastrof – Humanitär – Diabetes – Barncancer – MiljöHunger.
Det går att rikta klubbens bidrag mot något av dessa områden om man så vill.
Ställ upp
Hjälp till att skapa förutsättningarna för att vi ska kunna möta de förväntningar som vi tror
kommer att ställas på oss i framtiden. Alla bidrag små som stora är välkomna.
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