Hur kan klubbar stödja Lions hjälpinsatser
Klubbarnas stöd av Kampanj 100 och Lions Clubs International Foundation (LCIF) – er stiftelse
– ökar vår förmåga att förändra världen. Hur kommer din klubb att hjälpa?
Uppmuntra 100 % deltagande
Deltagande är nyckeln till framgång! Att bjuda in enskilda medlemmar att göra egna
donationer är ett av de enklaste och snabbaste sätten att samla in betydande belopp
till LCIF och Kampanj 100.

Bli en 100 I 100 klubb – 100 % av klubbens medlemmar donerar minst
USD 100

Få
erkänsla!

Klubbar i vilka 100 % av alla medlemmar donerar USD 100 eller mer per år kommer
att erhålla särskild erkänsla som 100 I 100 klubbar.

Genomför ett insamlingsevenemang
Insamlingsevenemang är ett utmärkt sätt att samla klubbens medlemmar och
samtidigt ha roligt tillsammans! Dessutom ger det stora möjligheter att bjuda in
allmänheten att lära sig mer om de utmärkta insatser Lions medlemmar utför
samt att hjälpa klubbarna i insatserna till förmån för LCIF och Kampanj 100.

Donationer till Kampanj 100
kvalificerar för Melvin Jones
Fellowship (MJF), Progressive
Melvin Jones Fellowship (PMJF)

Gör en donation från klubbens kassa
Många klubbar avsätter pengar till särskilda donationer och många av dem använder
pengarna till att donera till LCIF. Dessa donationer är ett utmärkt sätt för klubbens
ledning att stödja LCIF på vägnar av alla klubbmedlemmar.

Kontakta lokala företag och allmänheten för att be om deras stöd
Många klubbar har redan goda relationer med företag och med allmänheten på
respektive ort. Att erbjuda allmänheten och grupper utanför Lions att stödja kampanjen
genom ett evenemang eller en direkt förfrågan är viktigt för att vi ska nå våra mål.

Bli en modellklubb – samla in USD 500 per medlem

och Lions delar. Donationer
tillgodoräknas också gentemot
Kampanj 100:s utmärkelser och
fortlöpande erkänsla från LCIF,
som till exempel 100 % MJF,
100 % PMJF, 100 % Lions Delar,
samt tygmärken för donationer i
genomsnitt per medlem.

Modellklubbar visar vägen för Kampanj 100. Uppmuntra klubbar i ert område att sätta
höga mål och föregå med gott exempel för andra klubbar. Mellan den 1 juli 2017 30 juni 2023 räknas alla insamlade medel från alla källor, inte bara donationer från
medlemmar, gentemot modellklubbens mål. Mer information om modellklubbar finns
under Kampanj 100 i resurscentret på lionsclubs.org.

Tack!

Många säger att behoven i världen är för stora. Över 1,4 miljoner Lions runt om i världen säger ”Vi hjälper.”
Tack till varje lionklubb som modigt kliver in i en ny era av hjälpinsatser – en era i vilken vi endast kan uppnå
100 % när vi både gör en konkret hjälpinsats och donerar. Framgångarna för vår kampanj, organisation,
stiftelse och framtid börjar på klubbnivå, idag. Tillsammans kan vi och kommer vi att uppnå kampanjens
mål, och hjälpa vår värld i nöd.

Kontakta campaign100@lionsclubs.org för kampanjresurser, ytterligare information om erkänsla
eller för att komma i kontakt med distriktets LCIF koordinator.

lionsclubs.org/campaign100
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