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Me muutamme maailmaa.
Joka päivä. Kaikkialla.



KLUBIN LCIF-KOORDINAATTORI 
KUVAUS VIRASTA

Klubin LCIF-koordinaattorina sinä toimit klubissa Lions Clubs Internationalin säätiön edustajana. 

Kerrot jäsenille LCIF:n ohjelmista, motivoit jäseniä tukemaan LCIF:ää ja annat sitä kautta säätiölle

mahdollisuuden edistää sen tekemää humanitaarista työtä paikallisesti ja eri puolilla maailmaa. 

Sinulla on hyvät johtamistaidot ja olet osoittanut halua sitoutua LCIF:n avustus- ja humanitaarisiin

tavoitteisiin ja sitä kautta me yhdessä pystymme muuttamaan maailmaa. 

Klubin nimitystoimikunta nimittää klubin LCIF-koordinaattorin virkaan ja hän on hallituksen jäsen, 

joka palvelee tässä virassa yhden vuoden. Hänet voidaan valita uudelleen seuraavana vuonna. 

Klubin LCIF-koordinaattori tekee läheistä yhteistyötä paikallisten lionjohtajien kanssa.

MAINOSTAMINEN JA KOULUTTAMINEN

Koulutus ja tapahtumat

•  Osallistu jokavuotisiin LCIF-koulutustilaisuuksiin, jotka piirin LCIF-koordinaattori järjestää

•  Pidä kerran vuodessa klubin kokouksessa LCIF-esitelmä, jossa kerrot LCIF:n ohjelmista ja 

niiden vaikutuksesta, mahdollisuuksista hakea LCIF-apurahoja ja säätiön tukemisen eduista

PR-toiminta

•  Mainosta LCIF:n ohjelmien menestystä paikallisissa uutislähteissä

•  Tee yhteistyötä klubin PR-johtajan kanssa LCIF:n mainostamiseksi

•  Mainosta LCIF:ää klubin verkkosivulla ja sosiaalisessa mediassa

Työskentely johtajien kanssa

•  Anna säännöllisiä päivityksiä ja kerro menestystarinoista klubin johdolle

•  Anna LCIF:n apurahoihin ja ohjelmiin liittyviä päivityksiä klubin johdolle

•  Anna säännöllisiä päivityksiä piirin koordinaattorille 

Apurahat 

•  Kerro klubin jäsenille mahdollisuuksista hakea LCIF:n apurahoja paikallisella tasolla

•  Kannusta kommunikointia piirin ja muiden klubien välillä liittyen aktiivisiin apurahoihin 

ja apurahahakemuksiin

ROOLIT JA VASTUUT



LCIF:n kehittäminen klubissa on erittäin tärkeä tehtävä. Muista toimia yhdessä klubin johdon

ja piirin LCIF-koordinaattorin kanssa klubin tavoitteiden asettamiseksi joka vuosi. 

KEHITTÄMINEN

Tiedottaminen ja yhteistyökumppaneiden tunnustus

•  Järjestä jokavuotinen varainkeruutilaisuus LCIF:n puolesta

•  Järjestä jokavuotinen tilaisuus, jossa annetaan tunnustusta klubin MJF-jäsenille

Etsi mahdollisia lahjoittajia ja yhteistyökumppaneita

•  Etsi klubille yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät ja haluavat tukea LCIF:ää

•  Etsi paikallisia yrityksiä, jotka pystyvät tekemään yhteistyötä klubin kanssa LCIF:n työn edistämiseksi

Tuen hankkiminen

•  Auta LCIF:n lahjoitusten, MJF-lomakkeiden ja muiden tunnustushakemusten lähettämisessä

•  Toimi klubissa asiantuntijana LCIF:n tunnustusohjelmista

•  Auta tunnustusmateriaalien antamisessa ja hankkimisessa

Joustavuus: 

Kun LCIF:n kehitysstrategiat muuttuvat, koordinaattorin tulee toimia joustavasti strategioiden toteuttamisessa ja

muokkaamisessa klubin tarpeiden mukaan. On todennäköistä, että tämä rooli tulee muuttumaan ajan kuluessa

ja toimintatavat vaihtelevat eri maantieteellisillä alueilla. Kun olet joustava omien tehtävien ja velvollisuuksien

suhteen, varmistat että menestyt tässä virassa ja autat LCIF:n positiivista kasvua. 

Henkilökohtainen tuki: 

Kaikkia klubien LCIF-koordinaattoreita kannustetaan tukemaan henkilökohtaisesti LCIF:ää. Kokemus on 

osoittanut, että sinun työlläsi on suurin merkitys silloin kun olet itse sitoutunut LCIF:n tukemiseen sekä 

ajallisesti että taloudellisesti. 

Työskentely paikallisten johtajien kanssa: 

Menestyminen tässä virassa vaatii yhteistyötä muiden lionjohtajien kanssa. Kommunikaatio ja yhteistyö klubin

johdon, muiden alueen klubien ja piirin johdon kanssa auttaa levittämään LCIF:n viestiä koko alueella. 

Viestintä: 

Kehitysstrategioiden menestyksellinen toteuttaminen vaatii koko LCIF-tiimin yhteistä panosta. On erittäin

tärkeää, että koordinaattorit pystyvät tekemään läheistä yhteistyötä ja kommunikoimaan säännöllisesti, 

jotta pystymme vahvistamaan säätiötä.

MENESTYKSEN AVAIMET: 



LCIF Development

300 W. 22nd Street

Oak Brook, Illinois 60523-8842 USA

puhelin: 630.203.3797

lcifdevelopment@lionsclubs.org

www.lcif.org
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Me olemme kaikki Lions Clubs

Internationalin jäseniä. Ja Lions

Clubs Internationalin säätiö 

kuuluu meille kaikille.


