
Moninkertaispiirin LCIF-koordinaattori 
Roolit ja vastuut

Me muutamme maailmaa,
joka päivä, kaikkialla

LCIF-vapaaehtoiskoordinaattorit



MONINKERTAISPIIRIN LCIF-KOORDINAATTORI 
TEHTÄVÄKUVA

Kunnioitettuna lionina sinä palvelet Lions Clubs Internationalin säätiön suurlähettiläänä moninkertaispiirin

alueella. Sinut on valittu tähän virkaan, koska olet osoittanut johtamiskykyä ja sitoutumista LCIF:n 

hyväntekeväisyys- ja humanitaarisen palvelun aatteisiin. Palvelemalla tässä virassa autat luomaan 

vahvemman LCIF:n ja siten mahdollistaa säätiön entistä suuremman vaikutuksen maailmassa. 

LCIF:n vapaaehtoiskoordinaattorina sinua pyydetään olemaan vastuussa seuraavista kriittisistä tehtävistä: 

1. Kertoa lioneille LCIF:n tehtävästä ja menestyksistä sekä sen tärkeydestä Lions Clubs Internationalille

2. Johtaa LCIF-piirikoordinaattorien (LCIF DC) ryhmää

3. Auttaa LCIF:n varainkeruussa moninkertaispiirin alueella 

Olet liittymässä maailman muiden LCIF-vapaaehtoiskoordinaattoreiden joukkoon. Eri puolilla maailmaa

lähes 900 lionia on rekrytoitu johtamaan LCIF:n pyrkimyksiä piireissä ja moninkertaispiireissä. Aivan kuten

sinäkin, nämä johtajat on nimitetty tehtävään auttamaan LCIF:ää – teidän säätiötänne – ja siten tämän 

tiimin yhteistyön kautta vapaaehtoiskoordinaattorit auttavat LCIF:ää luomaan paremman maailman. 

LCIF:n puheenjohtaja ja LCI:n presidentti nimittävät Moninkertaispiirin LCIF-koordinaattorin (MDC) tähän

virkaan kolmevuotiskaudeksi, vaikka viran pituus saattaa vaihdella eri puolilla maailmaa. MDC:t raportoivat

LCIF:n puheenjohtajalle ja LCIF:n valmistelutoimikunnalle. 

ROOLIT JA VASTUUT

JOHTAJUUS JA SUHDETOIMINTA

Rekrytoida, kouluttaa ja johtaa LCIF:n piirikoordinaattoreiden ryhmää
• Tunnistaa ja rekrytoida yksi lion jokaisesta piiristä toimimaan kolmivuotisessa virassa LCIF:n piirikoordinaattorina

(yhdessä DG-tiimin ja valmistelutoimikunnan jäsenten kanssa)

• Kouluttaa kaikki vastanimitetyt LCIF DC:t

• Johtaa LCIF:n koordinaattoreiden tiimiä moninkertaispiirin alueella antamalla tarpeen mukaan tietoja ja apua

• Kommunikoida LCIF:n piirikoordinaattoreiden kanssa säännöllisesti

• Antaa LCIF:n piirikoordinaattoreille säännöllisesti tietoja ja uutisia

Kommunikoida säännöllisesti oman vaalipiirin valmistelutoimikunnan jäsenen kanssa
• Pitää oma valmistelutoimikunnan jäsen ajan tasalla LCIF:n edistymisestä ja haasteista moninkertaispiirin alueella

Käyttää LCIF:n päämajan henkilökunnan resursseja
• Tutustua LCIF:n tärkeimpiin henkilökunnan jäseniin ja kommunikoida heidän kanssaan säännöllisesti

• Konsultoida LCIF:n henkilökunnan kanssa varainkeruun strategioista, raporttien hankkimiseksi ja kysymysten 

esittämiseksi

Työskentelee läheisesti piirikuvernöörin ja muiden paikallisten lionjohtajien kanssa
• Tekee läheistä yhteistyötä piirikuvernöörien ja moninkertaispiirin johdon kanssa LCIF:n työn edistämiseksi 

ja lionien antaman tuen lisäämiseksi



      
           

     

    

           

    

      

      
           

    
         

          

       
           

    

LCIF TIEDOTUS JA EDISTÄMINEN

Pitää LCIF:stä esitelmiä
Moninkertaispiirin vuosikokous

• Suunnittelee ja järjestää LCIF:n liittyvä seminaari moninkertaispiirin vuosikokouksessa

• Järjestää LCIF-esittelypiste käyttämällä tarjolla olevia materiaaleja

Piirin vuosikokoukset

• Osallistuu piirien vuosikokoukseen ja antaa tukea aina kun mahdollista

• Tekee yhteistyötä piirikoordinaattorin kanssa, jotta varmistetaan LCIF:n esillä oleminen (LCIF-seminaarit, 

näyttelypisteet, materiaalit, jne.)

Kuvernöörineuvoston kokoukset

• Lähettää viimeisimmät tiedot LCIF:n ohjelmista, apurahoista ja varainkeruusta kuvernöörineuvoston jäsenille ja 

muille asiasta kiinnostuneille moninkertaispiirin johtajille

• Informoi piirikuvernöörejä LCIF:n edistymisestä ja/tai haasteista moninkertaispiirissä

• Raportoi piirin ja moninkertaispiirin varainkeruun edistymisestä

Esitelmät klubeissa 

• Pitää LCIF-esitelmiä tietyissä valituissa klubeissa, joilla on eniten lahjoituspotentiaalia moninkertaispiirin alueella 

Paikalliset tulevien piirikuvernöörien koulutustilaisuudet

• Tekee yhteistyötä Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän ja Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän kanssa 

varmistamaan, että LCIF on osa  moninkertaispiirin DGE-koulutusta

Mainostaa LCIF:ää aina kun mahdollista
Moninkertaispiirin julkaisut ja verkkosivut (mahdollisuuksien mukaan)

• Toimittaa LCIF:ään liittyviä menestystarinoita ja uutisia moninkertaispiirin julkaisuihin

• Antaa tunnustusta ainutlaatuisille henkilöille / klubeille / piireille, jotka ovat tukeneet LCIF:ää

• Lähettää raportit varainkeruun edistymisestä

Ulkoiset PR-suhteet

• Mainostaa LCIF:n ohjelmien menestymistä ja auttaa jakamaan lehdistötiedotteita paikallisille medioille

• Työskentelee monikertaispiirin PR-johtajan kanssa LCIF:n edistämiseksi

Auttaa apurahojen hakemisessa (YHDESSÄ PIIRIKUVERNÖÖRIEN KANSSA)
• Tiedottaa LCIF:n myöntämistä erilaisista apurahoista ja sen tukemista projekteista

• Avustaa tarpeen mukaan piirikuvernöörejä LCIF:n apurahahakemusten täyttämisessä

• Auttaa varmistamaan, että paikalliset LCIF-rahoitetut projektit saavat tarpeeksi näkyvyyttä ja noudattavat 

apurahan sääntöjä 

LCIF VARAINKERUU 

Edistää varainkeruuta LCIF:lle
• Kannustaa kaikkia lioneita lahjoittamaan joka vuosi LCIF:lle

• Kannustaa kaikkia klubeja järjestämään kerran vuodessa tilaisuus, joka tukee LCIF:n ohjelmia

• Auttaa klubien ja piirien LCIF-varainkeruutilaisuuksien järjestämisessä ja mainostamisessa aina kun mahdollista

• Kertoo yksityishenkilöiden ja klubien saamasta tunnustuksesta lahjoitusten lisäämiseksi LCIF:lle

Tunnistaa mahdolliset lahjoittajat
• Auttaa tunnistamaan mahdolliset suurten lahjoitusten tekijät LCIF:lle ja tarpeen mukaan osallistuu lahjoituksen

pyytämiseen (US$25 000+ ja US$100 000+)

• Käyttää LCIF:n lähettämiä raportteja, jotta tunnistetaan korkean potentiaalin klubit, jotka voivat jatkaa tuen 

antamista LCIF:lle

• Auttaa tunnistamaan paikallisia säätiöitä ja yrityksiä, jotka voivat tukea LCIF:ää

Avustaa lioneita lahjoitusten ja LCIF-tunnustushakemusten lähettämisessä
• Auttaa LCIF:lle lähetettävien varojen, MJF-hakemusten ja muun lahjoitustiedon kanssa

• Vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät LCIF:n tunnustusohjelmiin

• Auttaa tarpeen mukaan LCIF:n tunnustusten antamisessa
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MENESTYKSEN AVAIMET

JOUSTAVUUS
Kun LCIF:n kehittämisstrategiat kehittyvät, kentällä toimivia LCIF-koordinaattoreita pyydetään olemaan joustavia ja

auttamaan uusien ja muokattujen ohjelmien toteuttamisessa. On oletettavaa, että joitakin tämän viran velvollisuuksia

muokataan ja/tai laajennetaan viran voimassaolon aikana. Kun kaikki ymmärtävät tämän mahdollisuuden olemassaolon,

se auttaa pitkän aikavälin menestyksessä kun rakennamme vahvempaa LCIF:ää.

OHJELMAN TOTEUTTAMINEN MUOKATAAN PAIKALLISIIN TARPEISIIN
Kaikki maantieteelliset alueet ja kulttuurit eivät tule toteuttamaan LCIF:n kehittämisstrategioita samalla tavalla. On

tarkoitus, että näitä strategioita muokataan kulttuuriin ja tarpeisiin sopiviksi ottamalla huomioon, että kyseessä on 

kansainvälinen järjestö. Mahdollisuuksien mukaan materiaaleja muokataan eri alueille sopiviksi ja/tai ehdotuksia

voidaan tehdä.

HENKILÖKOHTAINEN LAHJOITUS
Kaikkia moninkertaispiirien LCIF-koordinaattoreita (MDC) pyydetään tekemään joka vuosi lahjoitus säätiölle. Kokemus on

osoittanut, että varainkeruu onnistuu parhaiten, kun johtajat ovat täysin sitoutuneita tarkoitukseen, sekä ajallisesti että

rahallisella lahjoituksella.

TYÖSKENTELY PIIRIN JOHTAJIEN KANSSA
LCIF:n MDC raportoi LCIF:n puheenjohtajalle ja LCIF:n valmistelutoimikunnalle, mutta häntä kannustetaan tekemään

läheistä yhteistyötä kuvernöörineuvoston ja muiden moninkertaispiirin johtajien, mukaan lukien Maailmanlaajuisen

jäsentyö- ja johtajakoulutustiimien kanssa. LCIF:n tukeminen onnistuu parhaiten kun kaikki piirin johtajat ovat

tekemässä yhteistyötä saman tarkoituksen eteen. 

VIESTINTÄ
Ohjelman strategioiden menestyksellinen toteuttaminen vaatii koko LCIF-vapaaehtoistiimin koordinoitua yhteistyötä.

On äärimmäisen tärkeää kun pyrimme rakentamaan vahvempaa säätiötä, että koordinaattorit tekevät läheistä

yhteistyötä ja kommunikoivat keskenään usein. Muista kommunikoida säännöllisesti oman tiimisi jäsenten ja tärkeiden

LCIF-henkilökunnan jäsenten kanssa.

Jäseninä me kuulumme kaikki Lions Clubs Internationaliin, 
mutta Lions Clubs Internationalin säätiö kuuluu meille.

LCIF-vapaaehtoiskoordinaattorit
Me muutamme maailmaa,

joka päivä, kaikkialla


