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Kapitel 12 
 
Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 
USA 
Telefon: 630-468-6901 
Fax: 630-571-5735 
E-post: lcif@lionsclubs.org 
Webbplats: www.lcif.org 
 
 

LCIF:s uppgift 
 
Att stödja insatserna bland lionklubbar runtom i världen i deras arbeta att hjälpa det 
lokala samhället och världssamhället under det att de genomför viktiga humanitära 
serviceprojekt. 
 
 

Allmän information 
 
LCIF hjälper Lions medlemmar i hela världen att hjälpa andra människor. LCIF är Lions 
Clubs Internationals egen stiftelse. Tack vare LCIF kan Lions medlemmar minska 
lidande samt bringa hopp och läkning till människor runtom i världen. LCIF tar emot 
donationer från medlemmar och från utomstående samt använder därefter dessa medel 
till distriktens projekt som tillgodoser angelägna humanitära behov runt om i världen. 
 
Vad gör LCIF för Lions? 
 

• LCIF hjälper Lions Clubs International att genomföra globala humanitära 
insatser och tillhandahåller katastrofhjälp. 

• LCIF gör det möjligt för Lions att hjälpa när naturkatastrofer inträffar.  
• LCIF finansierar projekt som är för stora för distrikt och klubbar att klara på egen 
 hand. 
• LCIF hjälper Lions att tillgodose lokala behov genom sina anslagsprogram. 
• LCIF samarbetar med partnerorganisationer för att få hävstångseffekt på 

donationer och för att utöka program. 
 

Genom att samarbeta med LCIF kan distrikten genomföra angelägna humanitära 
projekt, vilka omfattar allt från förebyggande av flodblindhet i Nigeria, hjälp till äldre, 
byggande av skolor och till omedelbar hjälp till människor runt om i världen som 
drabbats av naturkatastrofer.  
 
LCIF är en mycket effektiv stiftelse. LCIF erhåller inga medlemsavgifter och den största 
delen av stiftelsens intäkter kommer från lionmedlemmarna. Varje dollar som doneras 
har hävstångsverkan. LCIF-anslagen matchas ofta med lokala medel och Lions 
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partners bidrar med ytterligare medel vilket betyder att alla donationer till LCIF har en 
ännu större påverkan. 
 

LCIF:s ledning 
 
LCIF styrs av ett förtroenderåd, sammansatt av Lions Clubs Internationals styrelse 
samt två medlemmar som utses av internationella presidenten. Den närmaste 
föregående internationella presidenten fungerar som ordförande. Tolv av 
förtroenderådets medlemmar ingår i en verkställande kommitté. Förtroenderådet 
sammanträder tre gånger om året för att granska ansökningshandlingar och åtgärda 
andra ärenden. Dessa sammanträden hålls omedelbart före den internationella 
styrelsens sammanträden. 
 
Under ledning av LCIF:s verkställande kommitté finns andra kommittéer som hjälper till 
att utveckla, övervaka och marknadsföra stiftelsen och dess program. Till exempel: 
 
LCIF:s styrkommitté  ger förtroenderådet rekommendationer som fokuserar på 
utveckling/kommunikation och program samt andra ämnen vid behov. Den består av en 
representant från varje konstitutionellt område, en representant envar från de två 
största medlemskapsländerna, en representant envar från de två, per 
medlemsgenomsnitt, största donationsländerna och två allmänna medlemmar. 
Styrkommittén är även ansvarig för strukturen av LCIF:s frivilliga multipeldistrikts- och 
distriktskoordinatorer.  
 
Finanskommittén övervakar LCIF:s budget och investeringar samt granskar alla 
finanser för att säkerställa att stiftelsen har ett rimligt kapital och har tillräckligt med 
medel för framtiden. 
 
SightFirst- och Lions Quest- programmens rådgivande  kommittéer  finns på plats 
för att övervaka programutveckling och samordning, sköta nationella och internationella 
kontakter samt kontinuerligt driva programmen framåt för att förbättra och uppfylla 
föränderliga behov. Kommittèerna består av lionledare och experter på området. De 
granskar projektförslag och föreslår anslagsmedel för slutlig granskning av 
förtroenderådet. 
 
 

LCIF-koordinator 
 
Multipeldistriktets och distriktets LCIF-koordinatorer är Lions Clubs international 
Foundations ambassadörer. Multipeldistriktets och distriktets LCIF-koordinatorer har 
utsetts till denna post då de har demonstrerat en ledarskapsförmåga och ett 
engagemang för filantropi och humanitära tjänster i enlighet med LCIF:s ideal. Alla 
koordinatorer erhåller träning och stöd från LCIF. 
 
Multipeldistriktets koordinatorer nomineras av medlemmarna i LCIF:s styrkommittée, i 
samråd med områdesledare (internationella direktörer, tidigare presidenter, tidigare 
internationella direktörer m.f.l) om tillämpligt.  Multipeldistriktets koordinatorer måste 
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utses av den internationella presidenten och LCIF:s ordförande. Tidigare 
ledarskapserfarenhet på multipeldistriktsnivå, distriktsnivå och klubbnivå tas under 
övervägande i nomineringsprocessen.   
 
Viktiga ansvarsområden för multipeldistriktets LCIF-koordinator är bland annat:   

• Leda ett team av LCIF- distriktskoordinatorer 
• Informera lionmedlemmar om LCIF:s syfte och framgång samt hur viktig 

stiftelsen är för Lions Clubs International 
• Hjälpa till med alla delar avseende insamlingsaktiviteter till LCIF inom 

multipeldistriktet 
  
LCIF:s distriktskoordinatorer nomineras av LCIF:s multipeldistriktskoordinator i samråd 
med distriktsguvernörens team, och kommer att inneha sin post i tre år (detta kan 
variera i vissa regioner). Distriktskoordinatorer måste utses av LCIF:s ordförande.  
Distriktskoordinatorer söker att stärka stiftelsen och förbättra det humanitära arbetet 
som utförs av lionmedlemmar runt om i världen. Som frivillig koordinator för LCIF, har 
distriktets LCIF-koordinator följande viktiga ansvarsområden: 
 

• Övervaka implementeringen av LCIF:s utvecklingsstrategier inom distriktet.  
• Informera lionmedlemmar om LCIF:s syfte och framgång samt hur viktig 

stiftelsen är för Lions Clubs International. 
• Uppmuntra stöd till LCIF genom alla aspekter av insamlingsaktiviteter i distriktet 

 
Lions som tjänar i denna roll bör visa ett intresse för LCIF samt ha tidigare 
ledarskapserfarenheter på distrikts- och klubbnivå. Distriktets LCIF-koordinator 
rapporterar direkt till multipeldistriktets LCIF-koordinator och uppmuntras till ett nära 
samarbete med lokala lionledare i distriktet, inklusive distriktsguvernören. Denna post 
inrättades år 2008 och det förväntas att distriktskoordinatorns ansvarsuppgifter kommer 
att variera och/eller utökas då nya LCIF- strategier implementeras. 
 

Distriktsguvernörens roll i LCIF 
 
Stiftelsen skapar stolthet och humanitära framgångar bland alla lionmedlemmar. 
Distriktsguvernörerna, LCIF- distriktskoordinatorerna och multipeldistrikts-
koordinatorerna bör hjälpa LCIF i de globala humanitära insatserna genom att:  
 

1. Publicera LCIF:s mål och resultat. 
2. Bjuda in LCIF- distriktskoordinator till distriktsrådsmöten för att rapportera om 

framgångar avseende LCIF-insamlingar i distriktet. 
3. Uppmuntra donationer till LCIF, speciellt Melvin Jones Fellowship och stödjande 

medlemskap. 
4. Uppmuntra alla klubbar att hålla ett möte om LCIF varje år, till exempel genom 

att bjuda in LCIF distriktskoordonatorn att hålla ett föredrag. 
5. Förstå stiftelsens anslagsprogram och kriterierna för dessa 
6. Använda LCIF:s marknadsföringsmaterial och andra verktyg. 
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LCIF:s anslagsprogram/insatser/större initiativ 
 
Sedan LCIF startade år 1968, har man delat ut över USD 907 miljoner i anslag för att 
förbättra tillvaron för människor över hela världen. LCIF har gjord det möjligt för Lions 
att ge synen tillbaka till de blinda, hjälpa offer för naturkatastrofer och ge stöd till 
handikappade, ungdomar och äldre. 
 
LCIF har utvecklats till att bli en internationellt erkänd humanitär organisation som 
samarbetar med Förenta Nationerna och Världshälsoorganisationen.    
 
Besök LCIF:s webbplats, www.lcif.org , för de senaste framgångarna. 
 

 
 
SightFirst 
 
Programmets mål är att bygga omfattande synvårdssystem för att bekämpa de främsta 
orsakerna till blindhet och tillhandahålla rehabiliteringstjänster till människor som är 
blinda eller har nedsatt syn.  Programmet stödjer bärkraftiga projekt av hög kvalitet som 
tillhandahåller synvårdstjänster, utbildar personal, utvecklar infrastruktur och 
tillhandahåller rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen. 

 
SightFirst programmets framsteg är enastående. Sedan programmet lanserades 1990 
har SightFirst:  
 

• Delat ut 1 207 SightFirst-anslag i 102 länder på ett totalt belopp på USD 317,9 
miljoner  

• Återställt synen hos 8,1 miljoner människor med hjälp av gråstarroperationer 
• Tillhandahållit 271 miljoner behandlingar mot flodblindhet 
• Undersökt 20 miljoner barn för ögonsjukdomar genom Sight for Kids-

sammarbetet med Johnson & Johnson 
• Förbättrat synvården för hundratals miljoner människor 
• Byggt, expanderat eller utrustat hundratals ögonsjukhus, kliniker och 

avdelningar. 
• Utbildat tusentals anställda inom synvården samt hälsovårdsarbetare i byar 
 
 

 

SightFirst:s större insatser 
 
Syn till alla: SightFirst gör förnärvarande omfattande investeringar i nya hot mot 
synen, hot som inte gick att behandla när programmet etablerades 1990.  Idag kan 
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lionmedlemmar från hela världen hjälpa till att stödja projekt som fokuserar på nya och 
kommande hot såsom blindhet bland barn, diabetesretinopati, nedsatt syn och 
brytningsfel samt projekt som fokuserar på att förbättra tillgången till utbildning och 
rehabilitering för blinda och synskadade.   
 
 
Blindhet bland barn 
LCIF samarbetar med Världshälsoorganisationen (WHO) för att etablera Lions 
syncenter och utbildningsprogram på fem kontinenter, vilket har hjälpt miljontals barn.  
 
Flodblindhet  
SightFirst har i Afrika och i Latinamerika givit stöd till miljontals behandlingar av flod-
blindhet sedan ett samarbete med The Carter Center inleddes 1999. I Latinamerika 
beräknas sjukdomen kunna vara utrotad i slutet av detta decennium.  
 
Trakom  
LCIF angriper trakom, vilken den största orsaken till blindhet i världen som kan 
förebyggas, genom projekt som tillhandahåller medicinering, operationer, rent vatten, 
hälsoutbildning och utbildning av sjukvårdspersonal. Hittills har SightFirst givit stöd till 
tusentals operationer och 100 miljoner behandlingar med Zithromax®. 
 
SightFirst China Action Project 
SightFirst China Action projektet var officiellt lanserat 1999 som svar på det enorma 
behovet av ögonvård i Kina.  I två faser genomförde SFCA över 5 miljoner 
gråstarroperationer och stärkte ögonvårdens infrastruktur. Fas III fokuserar nu på att 
eliminera trakom samt att utveckla ett omfattande synvårdssystem. Tillsammans WHO 
och den kinesiska regeringen har Lions utvecklat en omfattande, långsiktig, plan för att 
utrota trakom som leder till blindhet innan 2017. 
 
 

Lions Quest 
 
Lions Quest är ett skolbaserat program, för elever mellan 5-19 år, med syfte att 
förbättra elevernas färdigheter. I USA:s skolsystem omfattar detta barn från förskolan 
till 12:e klass, i andra länder omfattar det förskolan, grundskolan och gymnasiet. 1984 
inledde Lions ett samarbete med Quest International. LCIF tog över Lions Quest år 
2002, för att öka programmets omfattning och räckvidd samt för att erbjuda större stöd 
och exponering till de medlemmar som lokalt arbetar med programmet. Över 13 
miljoner barn och ungdomar deltagit i programmet och det har erhållit högt betyg från 
skolmyndigheter. Lions Quest-program genomförs för närvarande i nära 90 länder och 
kursmaterialet har översatts till 37 språk. 
 
Lions Quest uppfyller det amerikanska utbildningsdepartementets alla tio riktlinjer 
avseende denna typ av program. Det amerikanska utbildningsdepartementets standard 
går i linje med många andra länders standard runt om i världen. Utvärderingar av 
programmet har genomförts under 20 år av programutvecklare, skolor, universitet och 
fristående utvärderingsföretag. Resultaten i dessa studier visar att programmet ger 



 
 

XII-6 

högre studieresultat, ökade kunskaper, bättre attityder, förmåga att säga nej till droger 
och våld, minskning av disciplinproblem, lägre risk för avhopp från skolan samt minskat 
missbruk av tobak, alkohol och andra droger. 
 
 
Lions Quest, för elever mellan 5-9 år: 
Programmet lär de unga eleverna att fatta positiva beslut och att upprätthålla ett gott 
självförtroende. 
 
Lions Quest, för elever mellan 10-14 år:  
Programmet främjar positiva attityder, respekt och ansvar samtidigt som det är ett 
effektivt verktyg som vägleder unga människor att fatta ansvarsfulla beslut och att säga 
nej till våld och droger. 
 
 
Lions Quest, för elever mellan 15-19 år: 
Programmet kombinerar elevernas utveckling av personliga och sociala färdigheter 
med möjligheter att delta i hjälpinsatser, vilket i sin tur hjälper ungdomar att öka sitt 
självförtroende, hålla god kontakt med skolan, hantera aktuella frågor och lära sig mer 
om de färdigheter som krävs i dagens samhälle. 
 
Uppdaterat material 
Lions Quest håller förnärvarande på att uppdatera och modernisera allt material med 
målet att göra programmet mer relevant för dagens ungdomar. Bland annat förnyar 
man materialet så att det kan tillämpas på mer avancerade och interaktiva 
undervisningssystem. Den första uppdateringen kommer att vara på engelska och 
planeras vara färdigställd i början av 2015. När den är färdigställd kommer LCIF att 
samarbeta med länder runtom i världen för att uppdatera deras material på deras 
språk. Det kommer att finnas tillgängliga LCIF anslag för dessa insatser. 
 
 
Inkommande distriktsguvernörer kan ta steg för att införa Lions Quest i sitt samhälle i 
år.  
 

a. LCIF och Lions Quest Department erbjuder flera olika resurser för att 
informera Lions om programmet samt förbereda distrikt och klubbar för att 
introducera Lions Quest till lokala skolor. 

b. Många länder som genomför Lions Quest har upprättat en stiftelse, ett 
kontor eller en kommitté som arbetar med programmet. Lionmedlemmar i 
dessa länder bör ta kontakt med den lokala Lions Quest-organisationen, 
LCIF kan tillhandahålla kontaktinformationen. 

c. Besök Lions Quest webbplats på www.lions-quest.org eller skicka e-post 
till info@lions-quest.org för mer information. 

 
 2. Nå ut till lokaka skolor  

a. Håll en presentation om Lions Quest för skolor 
b. Nå ut till föräldragrupper 
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c. Bjud in lärare och andra för att delta i ett klubbmöte om Lions Quest 
 

3. Hitta stöd 
a. Utforska medlemskapet i ditt distrikt. Vem har goda kontakter inom 

skolsystemet? Vem förstår utbildning?  
b. Skapa en fungerande styrkommittee och utse en högkvalitativ ordförande 

för Lions Quest. 
 

3. Införa Lions Quest 
a. Planera en lärarkurs för att certifiera lärare till instruktörer inom Lions 

Quest.  
b. Skaffa fram instruktionsmaterial till lärare och stödmaterial till elever och 

föräldrar.   
 

4. Tillhandahålla stöd till skolor och lärare 
 
 

LCIF har identifierat de bästa metoderna som kan hjälpa klubbar, distrikt och 
multipeldistrikt att utöka Lions Quest runt om i världen. 
 

• Att skapa nätverk är viktigt:  Flera av de bästa Lions Quest-programmen som 
införts började i liten skala och växte över tid. Viktiga beslutsfattare hade känt till 
Lions Quest under flera år. Som distriktsguvernör har ni den bästa uppfattningen 
om var Lions Quest har störst möjlighet till framgång. I din kommun, din region 
eller i ditt land, var arbetar lionmedlemmar som rektorer? Administratörar eller 
lärare? Vem i ditt distrikt har kontakter inom de lokala myndigheterna? För att 
utöka Lions Quest behöver vi skapa ett bättre nätverk med ledare inom 
skolväsendet och vi hoppas att du kan hjälpa oss med det. 
 

• Lions Quest måste framhållas som ett sätt att uppnå  krav:  En av de 
vanligaste anledningarna till att skolor tackar nej till Lions Quest är på grund av 
de många kraven från skolverket. En av anledningarna till att många skolor och 
regioner vill samarbeta med oss är på grund av att vi kan uppnå regeringens 
krav. LCIF kan hjälpa till att utveckla en sambandsguide som identifierar 
specifika delar av kraven och knyter samman de med specifika Lions Quest-
enheter och lektioner. Du kan använda detta samband för att marknadsföra 
Lions Quest runt om i ditt distrikt. 

 
• Väx i hela distriktet:  Att expandera kan vara otroligt svårt. Men det ger också 

det bästa tillfället att uppvisa imponerande siffror och resultat. Inom Lions Quest, 
som med de flesta projekt inom Lions, föder framgång ytterligare framgång. 
Utvecklingen av ett starkt Lions Quest-program i din kommun hjälper oss att 
expandera till närliggande kommuner, precis som ett samarbete med ett 
liondistrikt hjälper oss att expandera bland lionmedlemmar. LCIF berättar om 
Lions Quest för vem som helst inom skolsystemet, från rektorer till individuella 
lärare och genomför programmet i den utsträckning som bäst passar systemets 
behov. Men det bästa sättet att sprida programmet och få ett stort genomslag är 
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att använda våra nätverk för att utveckla goda relationer på de högsta nivåerna. 
Detta börjar med dig som distriktsguvernör. 

 

Andra LCIF initiativ 
 
En spruta, ett liv: Lions mässlingsinitiativ 
Även om det är enkelt och billigt att förebygga mässling, avlider hundratusentals barn i 
sjukdomen varje år. Genom En Spruta, ett liv räddar Lions livet på barn runt om i 
världen genom att tillhandahålla vaccin mot mässling och röda hund.  

 
Sedan 2010 har LCIF och Lions samarbetat med ett flertal ledande organisationer som 
arbetar med globala vaccinationsprojekt, som till exempel mässling- och röda 
hundinitiativet (M&RI), GAVI, the Vaccine Alliance (tidigare Global Alliance for 
Vaccines and Immunizations), och Bill and Melinda Gates Foundation. Dessa 
samarbeten omfattar att: 1) generera ett finansiellt stöd för vaccinationer i 
prioritetsländer, 2) tillhandahålla information på lokal, regional och nationell nivå, och 
3) ett direkt engagemang i social marknadsföring för att stödja vaccinationskampanjer. 
Under de närmaste åren kommer Lions att fortsätta att arbeta inom dessa tre områden. 
 
I juni 2013 beviljade LCIF:s förtroenderåd USD 30 miljoner till GAVI:s matchande fond 
fram till slutet av 2017. Dessa medel kommer att matchas dollar för dollar från GAVI-
fonden (vilken stiftades av det brittiska Department for International Development och 
Bill and Melinda Gates Foundation). GAVI:s matchande medel, tillsammans med de 
medel som Lions redan har samlat in till stöd för mässling- och rödahundinitativets 
arbete, kommer att göra det möjligt för LCIF att bidra med över USD 80 miljoner till 
arbetet för att utrota mässling lagom till organisationens 100-årsjubileum och stiftelsens 
50-årsjubileum. Denna insamlingsinsats har kommit att bli ett av flera specialprojekt 
inför hundraårsjubileet.  
 
Under verksamhetsåret 2014-2015 ombads LCIF distriktskoordinatorer att fastställa ett 
lokalt insamlingsmål för En spruta, ett liv i samarbete med distriktsguvernörens team. 
Distriktsguvernörerna ombeds att stödja insatserna för att nå detta mål under 
verksamhetsåret. Besök www.lcif.org för att få de senaste nyheterna och lära dig mer 
om hur lionmedlemmarna i ditt distrikt kan hjälpa till att rädda liv genom detta viktiga 
projekt. 
 
 
Lions program för billiga hörapparater (AHAP) 
 
Lions program för billiga hörapparater (AHAP) tillhandahåller en billig, men 
högkvalitativ, hörapparat för låginkomsttagare och andra behövande och är ett 
pilotprogram i USA. Hörapparaterna kostar USD 200 per styck, LCIF erbjuder tre 
Rexton modeller som kan placeras bakom örat. LCIF gör hörapparaten tillgänglig för 
Lions befintliga hörselprogram, stiftelser och klubbar. Individer som är i behov av en 
hörapparat måste kontakta en lokal lionklubb som kan sponsra hela, eller en del, av 
kostanden för hörapparaten. Lionklubbar eller distrikt som är intresserade av att 
tillhandahålla hörapparater i sitt samhälle är välkomna att kontakta stiftelsen för 
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vägledning och information om hur man kommer igång.  
 
 

LCIF:s anslagsprogram 
 
Sedan LCIF startade år 1968, har man delat ut över 12 137 anslag, totalt över USD 907 
miljoner. 
 
Det finns ett antal olika anslag.  
 
SightFirst-anslag  bygger upp omfattande system för ögonvård för att bekämpa de 
största orsakerna till blindhet och för att ta hand om dem som är blinda eller har nedsatt 
syn. Programmet stödjer bärkraftiga projekt av hög kvalitet som tillhandahåller 
synvårdstjänster, utbildar personal, utvecklar infrastruktur och tillhandahåller 
rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen. Lions distrikt och multipeldistrikt 
samarbetar med sina regionala tekniska rådgivare för SightFirst när man ansöker om 
ett anslag. 
 
Standardanslag  är stiftelsens bredaste och mest populära anslagskategori. Dessa ger 
matchande anslag mellan USD 10 000 - USD100 000 till större projekt som riktar sig till 
viktiga humanitära behov, där man är i behov av utrustning eller uppbyggnad. 
 
Internationella assistansanslag  stödjer samarbetsprojekt mellan lionklubbar i minst 
två olika länder. Anslag om USD 5 000 till USD 30 000 kan beviljas på matchande 
basis och skall användas till mindre utvecklingsprojekt i utvecklingsländer. Exempel på 
projekt är: Hälsovårdsinsatser, lokal hälsovård, självförsörjning av mat, hjälp till 
handikapporganisationer och initiativ för rent vatten. Byggprojekt godkänns inte. 
 
Core 4-anslag  ger stöd till innovativa projekt som riktar sig till angelägna behov inom 
Lions huvudområden: Att bevara syn, att förebygga handikapp, främja hälsovård och att 
hjälpa ungdom. Anslag på upp till USD 200 000 kan beviljas på en tre-till-en basis, det 
vill säga lionmedlemmar som ansöker om anslag måste samla in 25 % lokalt. Lions 
Quest-anslag på belopp upp till USD 100 000 finns tillgängliga. 
 
Nödfallsanslag  på upp till USD 10 000 kan beviljas omedelbart efter en naturkatastrof 
för att finansiera distribution av nödhjälp. 
 
Större katastrofanslag  på belopp om USD 50 000 till USD 250 000 kan beviljas för att 
finansiera långsiktiga rekonstruktionsprojekt efter större naturkatastrofer. Denna typ av 
anslag beviljas enligt den internationella presidentens och LCIF:s ordförandes 
gottfinnande. Lionmedlemmar kan inte ansöka om dessa anslag. 
 
Riktade anslag  är medel som donerats till LCIF där det finns begränsningar för till vilka 
specifika aktiviteter och projekt dessa medel får användas. 
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Frågor och svar gällande anslag 
 
1.  Hur ansöker Lions distrikt och multipeldistrikt  om anslag? 
Kontakta LCIF via telefon 630-468-6901 eller e-post lcif@lionsclubs.org. 
Anslagsansökningar och ytterligare information finns även på LCIF:s webbplats 
www.lcif.org. 
 
2.  När bör anslagsansökan skickas in? 
De flesta ansökningar måste vara stiftelsen tillhanda minst 60 dagar före respektive 
möte i LCIF:s förtroenderåd. Ansökan om SightFirst-anslag måste vara SightFirst 
rådgivande kommitté tillhanda minst 90 dagar före kommitténs respektive möte. 
Ansökan om Lions Quest-anslag måste vara Lions Quest rådgivande kommitté 
tillhanda minst 60 dagar före kommitténs respektive möte. Kontakta LCIF eller besök 
webbplatsen för att erhålla datum för dessa möten. Förtroenderådet sammanträder tre 
gånger per år medan SightFirst-kommittén och Lions Quest-kommittén sammanträder 
två gånger per år. 
 
3.  Vilka egenskaper söker LCIF efter i en anslagsa nsökan? 
Projektet måste projektet vara riktat till ett viktigt humanitärt behov, hjälpa en relativt 
stor grupp av människor, vara kostnadseffektivt och vara något som inte kan 
finansieras lokalt. Dessutom måste projektets budget utvisa att tillräckliga medel har 
samlats in lokalt, att det har en stark lionidentitet och engagemang samt måste stödjas 
av distriktsrådet och eller guvernörsrådet. 
 
4.  Finns det anslag tillgängliga att söka för indi viduella lionklubbar? 
De flesta anslag kräver deltagande av ett distrikt eller multipeldistrikt. Det inter-
nationella assistanslaget (IAG) ger en lionklubb eller ett distrikt möjlighet att samarbeta 
med en lionklubb eller ett distrikt som kommer att stå som värd för projektet i det land 
där det kommer att genomföras. Notera att även om antalet anslag till individuella 
lionklubbar är begränsat kan en klubb delta i hur många serviceprojekt som helst som 
finansierats med anslag. 
 
5.  Beviljar LCIF anslag till privatpersoner? 
Nej, inga anslag beviljas till privatpersoner, utan samtliga av LCIF:s anslag beviljas till 
distrikt, multipeldistrikt och klubbar. 
 
6.  Vad skiljer ett Core 4-anslag från ett standard anslag? 
Standardanslag stödjer många olika typer av storskaliga projekt som leds av lokala 
lionmedlemmar och används till utrustning eller byggnation. 
 
Standardanslag är matchande anslag och högsta anslagsbelopp är USD 100 000. Core 
4-anslag är begränsade till mycket specifika prioriteringar inom fyra områden: syn, 
handikapp, hälsovård och ungdom och måste därmed riktas till projekt inom dessa 
områden. 
 
För att se en lista över nuvarande prioriteringar för Core 4 besöker du LCIF:s 
webbplats www.lcif.org. De flesta Core 4-anslag matchar Lions donationer 3 till 1. 
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Högsta anslagsbelopp för de flesta Core 4-anslag är USD 200 000. 
 
7.  Vad är skillnaden mellan SightFirst-projekt och  andra synrelaterade projekt? 
SightFirst-projekt måste fokusera på de större orsakerna till blindhet som kan botas 
eller förhindras och detta måste göras i stor omfattning. Dessa projekt är också 
varaktiga och når ut till befolkning som inte har någon, eller mycket begränsad, tillgång 
till ögonhälsovård. 
 
Synrelaterade projekt som inte består dessa kvalitéer utan istället fokuserar vårdresor 
eller individuella utrustningsbehov bland lokala synenheter kan kvalificera till 
standardanslag eller internationella assistansanslag. 
 
8.  Hur finansieras LCIF:s anslagsprogram? 
De flesta av anslagen har gjorts möjliga tack vare donationer från lionklubbar och 
individuella medlemmar över hela världen. LCIF erhåller inte någon del av 
lionmedlemmarnas medlemsavgifter. Avkastning på investeringar, gåvor från företag 
och allmänheten är andra exempel på hur anslagen finansieras. 
 
 

Kommunikation från LCIF  
 
LCIF erbjuder många olika resurser för att hjälpa distriktsguvernörer och andra 
lionmedlemmar att sprida information och lära sig fakta om stiftelsen. 
 

• LCIF:s webbplats  www.lcif.org innehåller resurser som till exempel PowerPoint-
presentationer, broschyrer att ladda hem, information om anslag, Melvin Jones 
Fellowship ansökningar, stödjande medlemskap och mycket annat. Formulär och 
publikationer kan beställas genom att kontakta LCIF. Webbplatsen innehåller 
även uppdateringar om nyligen beviljade anslag. 

 
• Distriktsguvernörer kan erhålla sammanställningar avseende donationer eller 

anslag  i distriktet genom att kontakta LCIF eller distriktets LCIF-koordinator. De 
olika anslagen och riktlinjer för att ansöka  om dessa finns på LCIF:s 
webbplats. 

 
• Prenumerera på LCIF:s nyhetsbrev och erhåll information från stiftelsens 

ordförande varje månad. Informationen innehåller aktuella nyheter och nya 
program och informationen är på Lions samtliga officiella språk. Kontakta LCIF 
via e-post lcif@lionsclubs.org för att registrera dig eller för att få mer information.  
 
 

LCIF publikationer 
 

Publikationerna finns på Lions alla officiella språk (där inte annat anges) och kan 
beställas genom att kontakta LCIF eller laddas hem från LCIF:s webbplats, klicka på 
Lionscenter och sedan på material. 
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LCIF Faktablad (LCIF-600) 
 
I siffror (LCIF-106)  
 
LCIF:s program (LCIF-603) 
 
LCIF:s anslag (LCIF-604) 
 
LCIF PR (LCIF-605) 
 
LCIF, bästa frivilligorganisation att samarbeta med  (LCIF-609) 
 
LCIF tillhandahåller katastrofhjälp (LCIF-104) 
 
Stödjande medlemskap, ansökan (LCIF-120) 
 
Melvin Jones Fellowship, ansökan (LCIF-42M) 
Innehåller information om hur man ansöker och ansökan. 
 
Sätt att ge och typer av erkänsla (LCIF-42R) 
 
LCIF:s årsrapport  (LCIF-30) 
 
ForSight (SightFirst tidning) (SF-206) 
 
Sight First: Lions syn till alla – översiktsbroschy r (SF-207) 
 
 

Publikationer om anslag  
 
Standardanslag/ansökan (LCIF-27) 
 
Hur man ansöker om standardanslag från LCIF (LCIF-1 09) 
 
Ansökan om internationellt assistansanslag (IAG-1) 
 
Vägledning för ansökan om LCIF internationellt assi stansanslag (IAG) (LCIF-110) 
 
Ansökan om SightFirst-anslag (LCIF-40) 
 
Ansökan om nödfallsanslag (LCIF-47) 
 
Slutrapport för nödfallsanslag (LCIF-25A) 
 

Lions Quest 
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Lions Quest, översikt - USA (LQ-6) 
 
Lions Quest, översikt – internationellt (LQ-12) 
 
Lions Quest, broschyr 
 
 

LCIF:s videor  
 

Videor om LCIF är ett bra sätt att framhålla stiftelsens stora betydelse. Dvd:erna kan 
visas under klubbmöten eller distriktsmöten, de kan även skickas till lokala Tv-stationer 
eller visas för icke-lionmedlemmar för att informera dem om stiftelsens arbete. Många 
av videorna har översatts till alla språk. Nedan följer en lista över de DVD:er och videor 
som finns:  
 
LCIF är din stiftelse 
Lions är…LCIF 
Tillhandahålla katastrofhjälp genom LCIF 
LCIF:s program för erkänsla 
SightFirst II: Ser framåt 
Lions Quest: Kunskaper för livet (endast på webbplatsen) 
Lions Quest: En berättelse om global framgång (en d el av Lions Quest 
instruktionspaket) 
Lions mässlingsinitiativ: Firandet av vårt pilot år  (endast på webbplatsen) 
Utöka våra hjälpinsatser:  Lions Quest (endast på webbplatsen) 
Förändra liv genom Opening Eyes (endast på webbplatsen) 
Insatser för barn med grå starr: Ett samarbetsprogr am (endast på webbplatsen) 
Katastrofhjälp i Joplin  (endast på webbplatsen) 
Få stiftelsen att växa  (endast på webbplatsen) 
Katastrofhjälp efter superstormen Sandy  (endast på webbplatsen) 
LCIF- kärlek på gång  (endast på webbplatsen) 
Vi stödjer LCIF  (endast på webbplatsen) 
Katastrofhjälp i Moore, Oklahoma (endast på webbplatsen) 
Fira Syn för barn  (endast på webbplatsen) 
Beställ via e-post: lcif@lionsclubs.org . Du kan även titta på filmerna på webbplatsen 
www.lcif.org.   
 
 

 

LCIF:s partnerskap 
 
Företags-, myndighets-, och ideella organisationspa rtners 
LCIF är tacksam för alla generösa bidrag från företags-, privata och statliga partners. 
Dessa delar inte bara med sig av medel utan även en humanitär anda och en vilja att 
förbättra livet för människor i nöd – många tillhandahåller även sin expertis och tar 
ledningen när det handlar om att implementera teknik. Tack vare dessa partners har 
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LCIF och Lions kunnat utöka program, etablera nya projekt och nå ut till fler samhällen 
med våra tjänster. Några av LCIF:s viktiga samarbetspartners är: 
 
Essilor International:  Essilor samarbetar med Lions för att finna institutioner i 
områden med stora behov av blindhetsprevention och brist på tjänster för okorrigerade 
brytningsfel (URE). Essilor tar emot förfrågningar och tillhandahåller glas och optisk 
labbutrustning till självkostnadspris och hjälper till att utbilda frivilliga från Lions 
syncenter i hur man tillverkar nya glasögon till behövande befolkningsgrupper i utvalda 
pilotländer. 
 
Johnson & Johnson Vision Care (Asia Pacific):  Johnson and Johnson har anslagit 
USD 2,4 miljoner för att finansiera LCIF:s och JJVC:s program ”Syn för barn”. Det 
skolbaserade programmet har sedan 2002 genomfört synundersökningar på 20 
miljoner barn i fattiga samhällen i Asien. Programmet har nyligen expanderat till Kenya 
och Turkiet. Projektet Syn för barn utbildar lärare och lokala lionmedlemmar så att de 
kan tillhandahålla information om ögonvård, utbildning och synundersökningar. De 
tillhandahåller även professionell vård till barn som behöver ytterligare behandling. 
Undersökningarna samordnas av lokala lionmedlemmar, skolledare, lokal 
sjukvårdspersonal och Johnson & Johnsons synvårdspersonal. 
 
Merck & Co., Inc.  Merck har donerat 159 miljoner behandlingar av läkemedlet 
Mectizan® till LCIF och Lions för att förhindra flodblindhet i Latinamerika och Afrika. 
 
 
Samarbetspartners 
Genom samarbete med ideella organisationer ökar LCIF sina resurser och kan uträtta 
mycket mer än vi skulle kunna göra på egen hand. Några av LCIF:a viktiga 
samarbetspartners är: 
 
The Carter Center:  LCIF har beviljat mer än USD 42,1 miljoner i SightFirst-anslag till 
The Carter Center för att kontrollera flodblindhet i Latinamerika och Afrika. Merck 
tillhandahåller donerade läkemedel till dessa program för att kontrollera flodblindhet. 
LCIF är också partner med Carter Center för bekämpning av trakom i Etiopien, Mali och 
Niger och har beviljat USD 14 miljoner till stöd för dessa insatser. Pfizer Inc. 
tillhandahåller också läkemedel till trakomkontrollprogram. 
 
Special Olympics International: I juli 2013 meddelade LCIF att man kommer utöka 
samarbetet och bidra med USD 7,8 miljoner samt utveckla nya program som omfattar 
vård och stöd till ungdomar och deras familjer. Sedan 2001 har mer än 325 000 
deltagare i Special Olympics runt om i världen genomgått gratis synundersökningar och 
100 000 har fått gratis glasögon genom programmet. Undersökningarna och de 
anpassade glasögonen har lett till bättre syn hos denna ständigt åtsidosatta 
befolkningsgrupp. LCIF har beviljat USD 15 miljoner till stöd för programmet.    
 
 
Världshälsoorganisationen:  LCIF och Världshälsoorganisationen (WHO) samarbetar 
med fyra större initiativ.  Projektet "Elimination of Avoidable Childhood Blindness" är en 
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global insats för att bekämpa blindhet som kan undvikas bland barn. Programmet gav 
stöd till projekt i över 30 länder vilka har hjälpt 121 miljoner barn, man fokuserar nu på 
att, under två år, hjälpa de institutioner som har presterat bäst i 10 av dessa länder. 
LCIF och WHO arbetar även tillsammans för att ta itu med de nya hoten mot synhälsa 
som orsakas av en global diabetesepidemi i-länder. Lions och WHO arbetar också med 
Kinas sjukvårdsmyndigheter för att avgöra utbredningen av, och fastställa en potentiell 
åtgärdsplan för, trakom som leder till blindhet. Slutligen har WHO:s kontor för 
Förhindrande av blindhet och dövhet tillhandahållit tekniskt stöd till programmet 
SightFirst sedan 1991. Detta stöd inkluderar övervakning och utvärderingsbesök 
tillsammans med lionledare och LCIF:s personal samt granskning av 
SightFirstansökningar. Kontoret används även som kontor av LCIFs SightFirst 
rådgivande kommitté. 
 
 
 
 
 
 
 

Utmärkelser 
 
Utmärkelse till människovän : LCIF-utmärkelsen till en människovän ger ett 
erkännande till utvalda lionmedlemmar, max 50 varje år, vilka har utfört speciell och 
långvarig service för LCIF. Utmärkelsen är avsedd för lionmedlemmar som genererat 
stort ekonomiskt stöd till LCIF eller hjälpt till att öka stiftelsens betydelse och identitet. 
LCIF:s ordförande godkänner de nominerade och mottagarna får en guldmedalj med ett 
band. En enskild person kan bara få utmärkelsen en gång. 
 
Ordförandens medalj:  Ger erkänsla till distriktsguvernörer, guvernörsrådsordförande, 
LCIF-koordinatorer och LCIF multipeldistriktskoordinatorer som uppnår sina årliga 
insamlingsmål. Målen baseras på den minsta donationsnivån och den årliga 
procentökningen under de senaste fem verksamhetsåren. 

 
Utmärkelsen Händer som hjälper : LCIF:s utmärkelse Händer som hjälper ger 
erkänsla till lionmedlemmar som främjar LCIF:s rykte och stödjer LCIF på klubb-, 
region-, distrikts- eller multipeldistriktsnivå. Det finns ingen begränsning för antal 
utmärkelser som ges varje år och enskilda personer kan få en utmärkelse mer än en 
gång. Utmärkelserna beviljas av LCIF:s ordförande och mottagarna erhåller en nål. 
 
För klubbar 
 
 
MJF tygmärke:  Klubbar får ett Melvin Jones Fellowship tygmärke och chevronmärke 
första gången en medlem tilldelas en Melvin Jones Fellowship. För varje efterföljande 
år som en medlem erhåller en MJF utmärkelse får klubben ett chevronmärke. 
 
100 % MJF-flagga:  Klubbar får en 100 % Melvin Jones Fellowship-flagga när alla 
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nuvarande klubbmedlemmar är Melvin Jones Fellows. LCIF:s ordförande ger även 
klubben ett certifikat i samband med den internationella kongressen. 
 
100 %  stödjande medlem, tygmärke  Klubbar får ett tygmärke och chevronmärke 
första gången alla medlemmar blir stödjande medlemmar. Klubbar får ett chevronmärke 
för varje följande år de uppnår 100 % stödjande medlemskap. 
 
 
Tygmärke för Lions Quest:  Lion klubbar som sponsrar Lions Quest kan få ett 
tygmärke. Tygmärken kan beställas av distriktsguvernören, Lions Quest- ordförande 
eller klubben.   
 
Fem-i-toppcertifikat för klubbar: De fem klubbar i varje konstitutionellt område som 
donerar mest till LCIF under ett verksamhetsår erhåller ett certifikat. 
 
För distrikt 
 
Lions Quest prestationer i distriktet  Distrikt som sponsrar Lions Quest-träning för en 
eller fler (bronscertifikat), sex eller fler (silvercertifikat) och 12 eller fler (guldcertifikat) 
lärare under respektive år får ett certifikat för Lion Quest- prestationer i distriket.  
Undertecknade certifikatansökningar måste vara Lions Quest tillhanda senast den 15 
maj. 
 
100 procent klubbstödscertifikat:  Distrikt där alla klubbar donerar till LCIF under 
verksamhetsåret får ett certifikat som erkänsla. Distriktsguvernören och LCIF:s 
distriktsordförande får också ett 100 procent klubbstödscertifikat för donationer om 
minst USD 100 per klubb 
 
Fem-i-toppcertifikat:  De fem distrikt i varje konstitutionellt område som donerar mest 
till LCIF under ett verksamhetsår erhåller ett fem-i-toppcertifikat. LCIFs 
distriktskoordinator och distriktsguvernören får också ett certifikat. LCIF:s 
distriktskoordinatorer och distriktsguvernörerna i de fem bästa distrikten, per 
medlemsgenomsnitt, i varje konstitutionellt område erhåller också ett certifikat. 
 
MD i toppcertifikat: Multipeldistriktskoordinatorn i det multipeldistrikt, som totalt har 
donerat mest per medlemsgenomsnitt, i varje konstitutionellt område erhåller ett 
certifikat. 
 

Olika sätt att stödja LCIF 
 
Erkänsla  
 
Melvin Jones Fellowship:  Personer som donerar USD 1 000 till LCIF samt personer, i 
vars namn en sådan donation har gjorts, kan utnämnas till Melvin Jones Fellows. 
Melvin Jones Fellows erhåller en rockslagsnål och en plakett och deras namn förevisas 
på en bildskärm i LCIF-rummet vid det internationella huvudkontoret. De erhåller även 
en särskild nål vid olika nivåer. Donationer till följande kategorier kvalificerar till Melvin 
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Jones Fellows: mässling, områden där behovet är som störst, katastrof, humanitära 
behov (inkluderar mässling), syn och ungdom.  
 
Progressive Melvin Jones Fellowship:  De som redan utnämnts till MJF har 
möjligheten att avancera i Fellowship-programmet.  Utöver den inledande donationen 
kommer donatorn vid varje efterföljande donation på USD 1000 nå en ny nivå av 
erkänsla och erhålla en nål i enlighet med nivån av deras donation. PMJF-programmet 
ger erkänsla för donationer mellan USD 1 000 – USD 51 000. När nivån på USD 51 
000 har uppnåtts kommer distinkta nålar att erbjudas efter varje USD 10 000.  
 
Stödjande medlem:  Personer som donerar USD 20, USD 50 eller USD 100 till 
stiftelsen får en nål. November är månaden för stödjande medlemskap. Medlemmarna 
bör överlämna sin donation till klubbsekreteraren före slutet av november. Denna bör i 
slutet av november sända en klumpsumma till LCIF Donor and Financial Services 
tillsammans med en lista över donerande medlemmar. Nålarna skickas till 
klubbpresidenten för överlämnande. Även om november är månaden för stödjande 
medlemskap går det naturligtvis bra att sända in bidrag också under resten av året. 
 
Hedersrullan : En person som donerar USD 100 till stiftelsen kan bli inskriven i LCIF:s 
hedersrulla vid det internationella huvudkontoret. Personen erhåller också ett certifikat. 
 
Klubbplakett : Klubbplaketten ger erkänsla till lionklubbar som donerar minst USD 
1 000 till LCIF. Om klubben så vill kan den istället för plaketten få ett tygmärke eller 
chevronmärke. 
 
 
Humanitarian Partners:  Detta program ger erkänsla till personer som sammanlagt har 
donerat över USD 100 000. Programmet har nyligen introducerat nya nål-nivåer vilka 
ger erkänsla för donationer i steg om USD 20 000 upp till nivån på USD 300 000. 
Precis som i PMJF-programmet kommer en unik nål bestående av olika material och 
stenar att tilldelas vid varje nivå.  
 
Erkänsla till företag : Företag som donerar USD 1 000 och som inte mottar någon 
annan form av erkänsla kommer att få en plakett. 
 
LCIF:s Legacy-program:  Man kan stödja LCIF på många olika sätt, till exempel 
donation av kontanter, aktier och testamente samt som förmånstagare i olika typer av 
försäkringar. Denna typ av gåvor är utmärkta sätt att hjälpa stiftelsen att utöka sina 
humanitära insatser världen över. 
 
 

 
 
Donationsinstruktioner 
 
För lionklubbar i Sverige, Norge och Danmark gäller specifika donationsinstruktioner, 
vilka kan erhållas från respektive multipeldistriktskontor eller från LCI:s webbplats 
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www.lionsclubs.org. Oavsett hur betalningen görs är det mycket viktigt att 
klubbnamn och klubbnummer samt vad donationen avser  alltid framgår på alla 
inbetalningskvitton etc. som sänds per post eller f axas till det internationella 
huvudkontoret.  
 
1. Nedan följer generella donationsinstruktioner 
 
Många länder har speciella metoder för att bearbeta och skicka LCIF-medel. Använd 
informationen nedan i kombination med lokala metoder. 
 
Checkar i USD 
LCIF accepterar endast checkar i USD som är dragna på en amerikansk bank. Checkar 
skall ställas ut på ”LCIF”. Information om särskilda instruktioner samt om vems namn 
beloppet skall krediteras måste bifogas separat. Checkar i USD skall inte skickas till 
LCIF, utan till följande adress: 
 
Lockbox 
Lions Clubs International Foundation 
Department 4547 
Carol Stream, IL 
60122-4547 
USA 
 
Bankkort/kreditkort 
LCIF accepterar donationer som görs med VISA, MasterCard, Discover® och American 
Express®. Ange kortinnehavarens namn, kortets nummer, giltighetstid samt 
säkerhetskoden på kortets baksida. Om beloppet skall krediteras annan person än 
kortinnehavaren måste det anges separat. Vi accepterar inte kortbetalningar över 
telefon. Om du behöver hjälp med att genomföra en donation med betalkort på 
webbplatsen är du välkommen att kontakta Donor Assistance via telefon 630-203-3836. 
Betalningar kan göras direkt på webbplatsen www.lcif.org/donate. 
 
Elektroniska betalningar 
Elektroniska betalningar i USD direkt till LCIF:s bankkonto är det effektivaste sättet att 
skicka donationer från länder utanför USA. För att kunna skicka donationen kontaktar 
du din lokala bank och visar upp nedanstående information och anger det belopp i 
USD som skall skickas: 
 
 
 JPMorgan Chase Bank, N.A. 
 10 S. Dearborn Street 
 Chicago, IL 60603 
 USA 
 ABA Routing number: 02000021 
 Kontoinnehavare: Lions Clubs International Foundat ion 
 Kontonummer: 754487312 
 Swift-nummer: CHASUS33 
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Skicka en kopia av inbetalningskvittot, och eventuella instruktioner, till LCIF via e-post, 
fax eller post. Ange alltid donatorns namn samt medlemsnummer och klubbnummer i 
förekommande fall. Denna information är mycket viktig, så att beloppet kan krediteras 
på rätt sätt. 
 
Insättning till ett av LCI:s bankkonton i annan val uta i en lokal bank. 
 
Insättningar i annan valuta än USD kan göras till ett av Lions Clubs Internationals 
konton i en lokal bank. Insättningar bör göras i god tid. Valutakursen fastställs 
beroende på vilken månad insättningen har krediterats den lokala bankens konto. 
Notera på insättningskvittot vem donationen avser och att beloppet är avsett för LCIF. 
Skicka en kopia av kvittot till LCIF via e-post, post eller fax. 

 
Matchande gåvor 
Tusentals företag i USA matchar sina anställdas bidrag till välgörenhet, vilket gör att du 
kan dubbla eller tredubbla din donation. Om en arbetsgivare deltar i ett program för 
matchande gåvor eller ett gåvoprogram på arbetsplatsen, följ dessa enkla steg: 
 

• Erhåll en matchande gåva från din arbetsgivare, antingen från 
 personalavdelningen eller lönekontoret (vissa företag ger matchande gåvor till 
 hjälpinsatser på orten, vilket passar Lions perfekt). 

 
• Fyll i blankettens avsnitt för givaren. 

 
• Posta formuläret med betalkortsinformation eller check* för din del av 

 donationen, utställd till LCIF, (eller kopia av utbetald check om donationen redan 
 gjorts) till: 

 

 LCIF 
 300 W. 22nd St. 
 Oak Brook, IL 60523-8842 
 Attn.: LCIF Development 

 * För att designera gåvan till ett specifikt program eller en katastrof, vänligen 
 indikera detta på checkens meddelanderad (kom ihåg att Melvin Jones 
 Fellowship- erkänsla endast är tillgängligt vid allmänna donationer) 

 
 
2. Tillhandahåll dokumentation 
 
Oavsett på vilket sätt inbetalningen görs bör följande information tillhandahållas till 
LCIF, så att inbetalningen kan krediteras snabbt och korrekt:  
 
 • Donatorns namn  
 • Mottagarens namn (individ som kommer erhålla erkänsla, indikera om 

samma som donatorn) 
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 • Donatorns klubbnamn och klubbnummer 
 • Donationsbelopp  
 • Särskilda instruktioner, till exempel: 
  ○ Betalning av personligt donationslöfte 
  ○ Betalning av klubbens donationslöfte 
    
 •  Betalningsinformation, till exempel: 
  ○ Bifogad check 
  ○ Information om bank/kreditkort 
  ○ Kopia av elektronisk betalning 
  ○ Kopia av insättningskvitto i lokal bak 
 
3. Kom ihåg erkänsla 
 
Det finns flera olika typer av erkänsla till privatpersoner och till klubbar som kan 
erhållas efter en donation till stiftelsen. För att gåvan skall kunna ge största möjliga 
humanitära hjälp är varje donation endast berättigad till en form av erkänsla. När 
donationen inbetalas skall även på tillämplig ansökan anges vilken typ av erkänsla som 
önskas, till exempel: 
 
 • Melvin Jones Fellowship eller Progressiv Melvin Jones Fellowship 
 • Nål för stödjande medlem 
 • Klubbplakett 
 • Företagsplakett 
 • Minnesdonation 
 
 
Frågor och svar om donationer 
 
1.  Vilken är skillnaden mellan en ej öronmärkt don ation och en öronmärkt 
donation? 
Ej öronmärkta donationer är den viktigaste typen av gåva till LCIF. De är inte avsedda 
för ett speciellt behov, utan används till att stödja alla LCIF:s program. Stiftelsen ger nu 
även donatorer möjligheten att finansiellt stödja fem särskilda programområden: 
områden där behovet är som störst, katastrofhjälp, humanitära behov (inklusive 
mässlingsdonationer) synvård och ungdomar.  Ej öronmärkta donationer samt 
ekonomiskt stöd som ges till dessa fem områden tillåter LCIF att möta alla 
programbehov samt kvalificera till alla erkännandeprogram inklusive MJF.   
 
Öronmärkta donationer är avsedda för särskilda ändamål, till exempel särskilda initiativ 
såsom SightFirst II. Öronmärkta donationer kan endast göras vid särskilda tillfällen. 
Kontakta LCIF innan en öronmärkt donation görs. Öronmärkta donationer kvalificerar 
inte till MJF. 
 
2.  Bör donationerna samlas ihop under längre tid o ch därefter skickas in till 
LCIF? 
Nej. Donationer till stiftelsen bör skickas in snarast möjligt. På detta sätt kan donatorn 
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krediteras på rätt sätt och LCIF kan utfärda erkänsla och utmärkelse. Dessutom kan det 
förekomma att utställda checkar blir för gamla och i sådana fall måste en ny check 
utfärdas och skickas in till stiftelsen. 
 
3.  Kan erkänsla, till exempel Melvin Jones Fellows hip, skickas ut innan 

donationen har ankommit till LCIF? 
Nej. LCIF:s policy är att donationen måste ha ankommit till det internationella 
huvudkontoret innan erkänsla kan utfärdas och skickas ut. För att säkerställa att 
donationen kan krediteras snabbt och korrekt samt att erkänsla kan utfärdas och 
skickas ut är det mycket viktigt att fullständig information har angivits på själva 
donationen och erforderliga ansökningar, till exempel ansökan om MJF. 
 
4.  Kan donationsrapporter beställas från LCIF? 
Ja, LCIF skickar ut donationsrapporter, och övriga rapporter vid förfrågan, till 
distriktsguvernörerna, LCIF:s multipeldistrikts- och distriktskoordinatorer varje kvartal. 
Dessa tjänstemän kan använda dessa rapporter för att informera klubbarna om 
donationer och erkännanden. 
 
5.  Finns det andra sätt att donera till LCIF? 
Ja, aktier, planerade gåvor, matchande gåvor och andra värdepapper kan doneras till 
LCIF. Mer information finns på stiftelsens webbplats www.lcif.org. Du kan även 
kontakta LCIF Development Department för att erhålla ytterligare information. 


