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Mål 
 
Vad är hundraårsjubileets hjälputmaning? Hundraårsjubileets hjälputmaning är ett initiativ att fira Lions 100 år av 
hjälpinsatser genom fler hjälpinsatser. Varje klubb utmanas att genomföra minst ett serviceprojekt i var och en av 
kampanjerna varje år. Kampanjen består av kampanjerna Engagera ungdomar, Syn till alla, Lindra hungersnöd och 
Skydda vår miljö och Stoppa diabetes. Det övergripande målet är att hjälpa mer än 100 miljoner människor per den 30 
juni 2018. 

 
Hur relaterar hundraårsjubileets hjälputmaning till det övergripande målet att hjälpa mer än 100 miljoner människor 
per den 30 juni 2018? Lions medlemmar utmanas att hjälpa i var och en av hundraårsjubileets kampanjer till och med 
juni 2018.  
 
Vad är de världsomfattande hjälpveckorna? Samtidigt som klubbarna uppmuntras att genomföra hundraårsjubileets 
projekt under hela året, är de världsomfattande hjälpveckorna särskilda veckor när klubbar över hela världen ombeds 
att fokusera sina insatser på att tillgodose unika lokala behov, för att maximera vår globala påverkan. Följande datum 
och teman har beslutats. 
 

Verksamhetsår  Hjälpveckans datum Tema 

2014-2015 10 januari - 16 januari 2015 Hjälpinsatser för att uppmärksamma Melvin 
 16 maj - 22 maj 2015 Barn i nöd 

2015-2016 
30 augusti - 5 september 2015 Veckan för barns värdighet 
4 oktober - 10 oktober 2015 Syn till alla 
10 januari - 16 januari 2016 Mot hungersnöd och fattigdom 

2016-2017 

8 augusti - 14 augusti 2016 För ungdom 
10 oktober - 16 oktober 2016 Syn till alla 
9 januari - 15 januari 2017 Mot hungersnöd 
17 april - 23 april 2017 Skydda vår planet 

 
 

2017-2018 

7 augusti - 13 augusti 2017 För ungdom 
9 oktober - 15 oktober 2017 Syn till alla 
13 november - 19 november 2017 Mot diabetes 
8 januari - 14 januari 2018 Mot hungersnöd och fattigdom 
16 april - 22 april 2018 Skydda vår planet 

 
Rapportering 
 
Kommer serviceaktivitetsrapporter på papper att accepteras? Nej, för att kvalificera till hjälputmaningens utmärkelser 
måste alla aktiviteter inrapporteras i MyLCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kan aktiviteter inrapporteras genom Lions mobilapp, MyLion?  
Nej. MyLion är ett fantastiskt verktyg, men serviceaktiviteter 
och bestående projekt måste inrapporteras via MyLCI. 
Aktiviteterna måste inrapporteras via MyLCI för att inkluderas i 
våra rapporter för global påverkan och för att tilldelas 
utmärkelser för hundraårsjubileets hjälputmaning, diabetes och 
bestående projekt. 

 

http://lions100.lionsclubs.org/SW/programs/centennial-service-challenge/index.php
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Varför är det viktigt att inrapportera hundraårsjubileets aktiviteter? Vad använder LCI informationen till? Som 
medlemmar i en av världens största hjälporganisationer har Lions en unik möjlighet att förbättra det lokala samhället 
och samtidigt bidra till globala utmaningar, till exempel att skydda vår miljö och att tillhandahålla möjligheter till 
utbildning för ungdomar. LCI använder de data medlemmarna tillhandahåller till att följa upp framgångar på vägen mot 
hundraårsjubileets mål och för att ge erkänsla till de medlemmar som deltar. Insamlade data kommer även att användas 
för att visa Lions engagemang och insatser till global och bestående utveckling, för att kunna samarbeta med andra 
organisationer, till exempel Förenta Nationerna och Världshälsoorganisationen.  
 
Vilka hjälpinsatser kvalificerar till hjälputmaningen? Aktiviteter som tillgodoräknas gentemot hundraårsjubileets 
hjälputmaning har dess logotyp intill  
på serviceaktivitetsrapporten i MyLCI.  Aktiviteter som klubbarna genomför som en del av hundraårsjubileet, men som i 
förväg inte har kategoriserats   
med dess logotyp, kan inrapporteras manuellt genom att ange aktuell kampanj i avsnittet ”Detaljerad 
aktivitetsinformation” i   
MyLCI.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
 
Hur inrapporterar vi projekt som pågår i flera dagar?  För serviceaktiviteter som pågår i flera dagar anger du datumet 
när aktiviteten inleds. Om aktiviteten sker i samband med de världsomfattande hjälpveckorna måste valt datum falla 
inom hjälp veckornas specifika datum.   
 
Hur ska hjälputmaningens aktiviteter som genomförs av flera klubbar inrapporteras?  För att alla deltagande klubbar 
ska kunna tilldelas erkänsla bör varje deltagande klubb inrapportera aktiviteten. För att antal inrapporterade mottagare 
ska bli rätt rekommenderas att det totala antalet mottagare delas upp mellan deltagande klubbar. 
 
Hur ska klubbarna fastställa antal mottagare i projekt som inte involverar direkta hjälpinsatser till privatpersoner? Till 
exempel trädplanteringsprojekt, städning längsmed vägar och återvinningsprogram? Det är upp till klubben att 
kvantifiera den påverkan hjälpinsatsen har.  Det finns inget säkert svar på det. Tänk emellertid på att för att få 
rättvisande data finns ett högsta antal per aktivitet för antal hjälpta personer (3 000) och träd som planterats (5 000). 
Inrapporterat antal som är större än maxgränsen räknas som maxantalet ovan. 
 
Hur ska klubbarna fastställa antal arbetade timmar? Klubbarna kan välja att inrapportera antal arbetade timmar på två 
sätt. De kan inrapportera faktiska timmar vid själva hjälpinsatsen. Exempelvis en städningsaktivitet som är inplanerad att 
genomföras under tre timmar inrapporteras som tre timmar. Eller kan de beräkna totalt antal timmar både för planering 
och genomförande av projektet. Exempelvis en städningsaktivitet som planerades under fyra timmar och genomfördes  
 

 

Kvalificerar donationer till LCIF till hjälputmaningen?  Ja, en ej 
öronmärkt donation per år till LCIF kan tillgodoräknas för erkänsla 
under hundraårsjubileet. Bara klubbar som inrapporterar sin 
hjälputmaningsdonation till LCIF via MyLCI kommer att kvalificera 
sig för erkänsla i hundraårsjubileets hjälputmaning. För att 
inrapportera väljer du ”Donation till LCIF” i aktivitetstypens meny 
och klickar på tillämplig aktivitet inom hjälputmaningen. 

Varför kräver MyLCI ett datum för serviceaktiviteterna?   
MyLCI kräver ett datum för serviceaktiviteterna så att LCI kan 
sammanställa data på ett effektivt sätt och rapportera om antal 
aktiviteter och människor som har fått hjälp. 
 
 

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=SV


Hundraårsjubileets hjälputmaning - Vanliga frågor 
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Erkänsla 
 
Hur många utmärkelser inom hjälputmaningen kan en klubb erhålla? En klubb kan erhålla en utmärkelse varje år, 
totalt fyra märken. Hjälputmaningen är redan igång, så om en klubb inte tilldelades en utmärkelse under året 2014-2015 
kan den fortfarande delta och erhålla utmärkelser kommande år.  NYHET! Med början den 1 juli 2017 kommer 
diabetesprojekt att tillgodoräknas gentemot hundraårsjubileets hjälputmaning, de kommer att visas på MyLCI förstasida 
för att förtydliga.  Alla klubbar som inrapporterar ett diabetesprojekt till hjälputmaning i MyLCI mellan 1 juli 2017 och 15 
juli 2018 kommer att erhålla ett speciellt diabetestygmärke som kommer att delas ut på samma sätt som övriga 
utmärkelser under hjälputmaning. 

Hur ser hjälputmaningens utmärkelser ut? Utseendet  på utmärkelsen beror på antal kampanjer som har 
inrapporterats.  Det broderade året ovanför ädelstenen ändras varje år under hjälputmaningen. 
 
            

  
       1 kampanj   2 kampanjer   3 kampanjer   4 kampanjer                                  

NYHET!  
Hjälputmaningens 
diabetestygmärke 

håller på att tas 
fram. 

 

Verksamhetsår Sista dag att inrapportera i 
 2014-2015 15 juli 2015 

2015-2016 15 juli 2016 
2016-2017 15 juli 2017 
2017-2018 15 juli 2018 

 

under tre timmar inrapporteras som sju timmar. Klubbarna bör 
välja den inrapportering som är bäst för klubbens planering och 
vara konsekvent på det sätt inrapporteringen görs. 
 
Kan samhällsaktiviteter som genomförs av endast en medlem i 
klubben tillgodoräknas gentemot hjälputmaningen? Exempelvis 
om en medlem sitter med i skolnämnden, kan det tillgodoräknas 
gentemot projektet engagera ungdomar?   Frivilliginsatser av 
 

 
 

enskilda medlemmar är berömvärda, men per definition är de inte en av klubbens serviceaktiviteter. Klubbarna bör 
endast inrapportera de aktiviteter som sponsras eller stöds av Lions.  
 
Hur kvalificerar sig klubbar för hjälputmaningens utmärkelser? Klubbarna måste inrapportera hjälputmaningens 
aktiviteter i MyLCI enligt följande datum, för att kunna erhålla utmärkelser.  
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Hur kan jag ta reda på vilken utmärkelse min klubb kommer att erhålla? Klubbarna kan verifiera sitt deltagande i 
hjälputmaningen  i MyLCI. Gröna bockar kommer att anges under de kampanjer som har inrapporterats  
i MyLCI. 
 
Kommer det att finnas särskild erkänsla för klubbar som har tilldelats diamantutmärkelser under hjälputmaningen? 
Klubbar som har tilldelats diamantutmärkelser under tre eller fyra år av hjälputmaningen kommer att erhålla en speciell 
rockslagsnål till alla medlemmar i klubben som är aktiva per den 30 juni 2018. 
 
 
Hur kvalificerar sig distrikt till hjälputmaningens utmärkelser? Distrikt kan erhålla utmärkelser endast när 50 % eller fler 
av distriktets klubbar har inrapporterat deltagande i två eller fler kampanjer via MyLCI. Distrikt kan tilldelas en 
utmärkelse per år. 
 

  

Kommer det att finnas särskild erkänsla för distrikt under hjälputmaningen? Distrikt som har tilldelats utmärkelser 
under tre eller fyra år av hjälputmaningen kommer att erhålla en speciell rockslagsnål till medlemmarna i 
distriktsguvernörens team. 
 
Hur kommer klubbarnas och distriktens utmärkelser att distribueras? Klubbarnas utmärkelser kommer att skickas till 
distriktsguvernören och distriktens utmärkelser kommer att skickas till guvernörsrådets ordförande en gång per år enligt 
tabellen nedan. Distriktsguvernörerna och guvernörsrådsordförandena uppmuntras att dela ut utmärkelserna 
personligen i samband med besök i klubbar/distrikt eller vid lämpliga evenemang i distrikt/multipeldistrikt.  
 

Verksamhetsår Utmärkelser skickas från Oak Brook 
2014-2015 Den 30 oktober 2015 
2015-2016 Den 30 september 2016 
2016-2017 Den 30 september 2017 
2017-2018 Den 30 september 2018 

 
Är leoklubbar och leodistrikt kvalificerade att delta i hjälputmaningen? Ja, leomedlemmar uppmuntras att delta i 
hjälputmaningens kampanjer, men utmärkelser kan endast tilldelas Lions klubbar och distrikt. Ett speciellt certifikat kan 
laddas hem på hundraårsjubileets webbplats, för erkänsla till leoklubbar som har stöttat hjälputmaningen. 
 
Finns det erkänsla till klubbar som deltar i de världsomfattande hjälpveckorna? Nej, det finns ingen sådan erkänsla för 
klubbar. Emellertid kommer foton från hjälpveckorna som delats via Skicka in ett foto eller i sociala media med 
hashtaggen #Lions100 att finnas med på LCI:s Facebooksida.   

http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/lions100/leo-csc-cert.pdf
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/communicate-your-activities/submit-a-photo.php
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