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Tervetuloa Lohkon ja alueen puheenjohtajan e-Kirjaan!
Tervetuloa Lohkon ja alueen puheenjohtajan e-Kirjaan! Tämä sisältää työkaluja ja resursseja, jotka auttavat
sinua menestymään paitsi henkilökohtaisessa roolissasi myös jäsenenä yhtenäisessä piirin tiimissä tukemaan
alueesi hyvinvoivia klubeja.
e-Kirjan käyttäminen on helppoa. Napsauta vain sisällysluettelossa olevia otsikoita. Voit napsauttaa
hyperlinkkejä, jotka ohjaavat sinut suoraan työtäsi helpottaviin työkaluihin, resursseihin ja asiakirjoihin.
Lohkon johtajana täytät tärkeän roolin piirin yhteyshenkilönä tukemalla alueesi klubeja. Ennen lohkon
puheenjohtajan toimikautta voi olla hyödyllistä saada tietoja monista käytettävissä olevista resursseista, jotka
auttavat sinua menestymään.
Resurssit, koulutus ja työkalut, jotka valmistavat sinua menestykseen
Lohko- ja aluejohtajien keskuksen avulla pääsee helposti tietoihin, joita lohko- ja aluejohtajat tarvitsevat.
•

Lohkon puheenjohtajan työpaja - Tämä ohjaajan vetämä työpaja on tarkoitettu lohkon ja alueen
puheenjohtajille. Aiheita ovat puheenjohtajien velvollisuudet, piirikuvernöörin neuvoa-antavan
toimikunnan puheenjohtajana toimiminen ja heidän roolinsa piirihallituksessa.

•

Klubivirkailijoiden perehdytys – Lionien oppimiskeskuksessa (LLC) on saatavilla työkaluja
henkilökohtaiseen, itsenäisesti suoritettavaan koulutukseen.

Opaslionin koulutusohjelma - Yksi parhaista tavoista, joilla voit valmistautua ja ymmärtää klubivirkailijoiden
roolia ja onnistuneen klubin toiminnan, on suorittaa Opaslionin kurssi. Tämä kurssi päivitetään säännöllisesti
klubin tukemiseen tarkoitettujen työkalujen uusimmilla versioilla.
Tyypillinen klubi- ja piirirakenne
Piirit on jäsennelty ja ne toimivat nimenomaan klubien hyvinvoinnin tukemiseksi. Mallirakenteet auttavat
sinua ymmärtämään piirien ja klubien suhdetta.
•

Lionsklubin tyypillinen rakenne - Tämä tavallinen lionsklubin rakenne näyttää klubivirkailijoiden roolit
ja erityistä huomiota on kiinnitetty johtamiseen, jäsenyyteen ja palveluun.

•

Piirin tyypillinen rakenne - Tämä mallirakenne osoittaa, kuinka lohkon puheenjohtaja toimii
keskeisenä yhteyshenkilönä piirikuvernöörin ja klubivirkailijoiden välillä piirikuvernöörin neuvoaantavan komitean välityksellä.

•

Moninkertaispiirin rakenteen malli - Tämä mallirakenne osoittaa, kuinka kuvernöörineuvosto ja
neuvoston puheenjohtaja hoitavat moninkertaispiirin toimintaa.
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MyLCI toimii tärkeimpänä tiedonlähteenä
Piirikuvernöörisi luo lohko- ja aluerakenteen MyLCI:ssa ja määrittää sitten klubit tietyille lohkoille. Ennen
kuin pääset käyttämään MyLCI:ta, piirikuvernöörin on ilmoitettava sinut lohkon puheenjohtajaksi. Muista
vahvistaa piirikuvernööriltä, että sinut on merkitty toimivuoden alussa lohkon puheenjohtajaksi MyLCI:ssa.
Luo kirjautumistunnukset jäsenportaaliin

Jäsenportaali - antaa sinulle mahdollisuuden käyttää kaikkia lionien sovelluksia: MyLion, MyLCI, Insights,
Learn, Shop ja Connect.
Tilin luomiseen ja salasanaan liittyvät ohjeet - Nämä helpot ohjeet auttavat sinua hankkimaan MyLCI:n
käyttöoikeuden, jos et ole vielä luonut profiilia.
•

MyLION - Yhdistä.Palvele.Raportoi! Tällä sivustolla klubit ilmoittavat palvelusta, suunnittelevat
palveluprojektinsa, pitävät yhteyttä muihin lioneihin ja luovat henkilökohtaisia profiileja. Jos sinulla
on kysyttävää MyLionista, ota yhteyttä osoitteella MyLION@lionsclubs.org

•

MyLCI - Työkalut lionjohtajille! Tällä sivustolla klubi voi hallita jäsentietoja, luoda piiri- ja
klubiprofiileja, tarkistaa klubin äänestäjien äänioikeuden, dokumentoida ja suunnitella
vuosikokouksia sekä tarkistaa uuden klubin perustamisvaiheen. Jos sinulla on kysyttävää MyLCI:sta,
ota yhteyttä osoitteella myLCI@lionsclubs.org
▪

Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen – Tietoa sekä uusille että kokeneille käyttäjille.

▪

Jäsenraportit – Nämä tiedot ovat luettavissa ilman kirjautumista MyLCI:hin.

▪

Jäsenrekisteriraportti – Näyttää listan klubeista ja niiden statuksesta, jäsenmäärän ja
viimeisimmän jäsenraportointipäivän.

▪

Puuttuvat klubivirkailijat – Luettelo kunkin klubin puuttuvista klubivirkailijoista.

▪

Yhteenveto jäsenistä – Yhteenveto jäsenyystyypeistä ja sukupuolesta klubeittain.

▪

Kumulatiiviset raportit – Kumulatiivinen jäsen- ja klubiraportti tiettyyn päivämäärään mennessä
kuluvalta toimivuodelta.

▪

Klubin terveystarkastusraportti – Näyttää kaikki tärkeät tiedot piirin jokaisen klubin statuksesta,
jäsenmäärästä ja raportointihistoriasta.

▪

Klubin saavutusraportti - Virkailijoiden nimet, jäsenten saavutuksia, raportoidut palveluprojektit
ja tuki LCIF:lle
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•

Kampanja 100 hallintapaneeli - Näyttää tilastotietoja Kampanja 100 -keräyksen edistymisestä.

•

INSIGHTS – Kattava yleiskatsaus LCI:sta jäsenyyden, palvelutoiminnan, lahjoitusten ja klubin
vahvuuden aloilla. Näet myös Kampanja 100 ja Edistymisen kohti piirin tavoitteita.

•

LEARN – Tarjoaa lioneille keskeisen sivuston, jolla voi suorittaa Lionien oppimiskeskuksen (LLC)
kursseja, etsiä LCI:n järjestämiä instituutteja (ALLI, FDI ja LCIP) ja katsoa moninkertaispiirin ja piirin
GLT-koordinaattoreiden ilmoittamaa paikallista koulutusta.

•

SHOP - Klubitarvikkeiden myymälästä (LCI Store) voit tilata helposti useimmin käytettyjä
klubitarvikkeita ja virallisia Lions Clubs International -tuotteita. Jos sinulla on kysyttävää
klubitarvikkeista, ota yhteyttä osoitteella orderdetails@lionsclubs.org

•

CONNECT *UUSI* – Uusi virtuaalinen kokousalusta nimeltä Connect lionien käytettäväksi Lion
Accoun -tilin kautta. Kokoustekniikka perustuu kolmannen osapuolen ohjelmistoon nimeltä Big Blue
Button.
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Suunnittele vuoden aikataulu
Hyvä suunnittelu alkaa pääkalenterista, jotta voit käyttää riittävästi aikaa tehtävääsi koskeviin tapahtumiin ja
velvoitteisiin. Muista vahvistaa päivämäärät suurille piirin tapahtumille, moninkertaispiirin tapahtumille ja
oman klubisi tapahtumille.
Ensimmäiset 30 päivää lohkon puheenjohtajana
Kommunikoi alueellasi vastavalittujen klubivirkailijoiden kanssa. Kerro heille, että olet siellä tukemassa heitä
ja ilmoita heille lohkon kokouksen päivämäärät ja paikat, jotta he voivat suunnitella osallistumista.
Kuukausittaiset tapahtumat
Palvellessasi lohkon puheenjohtajana, muista olla aktiivinen myös oman klubisi kokouksissa ja tapahtumissa.
Neljännesvuosittaiset tapahtumat
Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on johtaa piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksia. Suurin osa
lohkon kokouksista järjestetään neljännesvuosittain. Jokaisella piirillä on sen omia perinteitä näiden
kokousten ajoitukselle, mutta ne sidotaan usein piirihallituksen kokousten päivämääriin, jotta helpotettaisiin
ajallisesti tärkeiden tietojen välittämistä.
Piirin hallituksen kokoukset pidetään suunnilleen toimivuoden vuosineljänneksellä, ja sinua pyydetään
olemaan läsnä ja osallistumaan niihin.
Puolivuosittaiset tapahtumat
Piirin tai moninkertaispiirin vuosikokoukset ja muut kokoukset - sinua saatetaan pyytää osallistumaan tai
avustamaan näiden järjestämisessä pitkin vuotta.
Vuosittaiset tapahtumat
Yksi lohkon puheenjohtajan tärkeimmistä velvollisuuksista on kannustaa ja kutsua klubiesi jäseniä
osallistumaan tärkeimpiin kokouksiin ja oppimistapahtumiin, jotta vahvistetaan ystävyyssuhteita ja oppimista
myös klubin ulkopuolella.
•

Piirin vuosikokous - Tämä on juhlava tilaisuus, jossa annetaan mahdollisuuksia palvella, nähdä
ystäviä, oppia uutta ja saada tunnustusta. Tulet osallistumaan monin eri tavoin piirin vuosikokouksen
järjestämiseen.

•

Moninkertaispiirin tapahtumat - Vuotuinen moninkertaispiirin vuosikokous tarjoaa myös
lisäkoulutusta ja verkostoitumista. Jos moninkertaispiirisi järjestää vuosikokouksen toimivuoden
puolessa välissä, sinua saatetaan pyytää avustamaan istunnoissa tai esitelmissä.
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•

Kansainvälinen vuosikokous - Tämä on Lions Clubs Internationalin tärkein kansainvälinen tapahtuma!
LCICON -sivustolla on runsaasti tietoa osallistumisesta Lionsklubien kansainvälisen järjestön
tärkeimpään kansainväliseen tapahtumaan, esimerkiksi ilmoittautumisesta verkossa,
tapahtumapaikoista, vuosikokouksen ohjelmasta ja alueella järjestettävistä kiertoajeluista.

Kansainväliset tapahtumat
•

Lions Clubs Internationalin tapahtumakalenteri - Tämä päämajan kalenteri lioneille ja leoille sisältää
tietoja tuleviin tapahtumista ja tärkeistä hakemuksiin liittyvistä eräpäivistä sekä tiedot
maailmanlaajuisista palvelualoitteista.

Vaalipiirin laajuiset tapahtumat
•

Lions Clubs Internationalin foorumit – Kaikki vaalipiirin alueella asuvat lionit kutsutaan osallistumaan
foorumeihin.

Roolisi piirissä
Lohkon puheenjohtajana toimit linkkinä piirin ja klubien välillä. Olet piirihallituksen jäsen, joka on lähinnä
piirisi klubeja. Ymmärtämällä lohkosi klubien tarpeet autat heitä saavuttamaan erinomaisuuden johtamisen
kehittämisessä, jäsenkasvussa, tarkoituksenmukaisessa yhteisöpalvelussa ja varainkeruussa LCIF:lle.
Klubivierailut ja innostava vuorovaikutus
Valmistaudu huolellisesti, ennen kuin vierailet jokaisessa lohkosi klubissa. Tutustu “Tee klubivierailuista
onnistuneita!” -verkkosivuun lisätietojen saamiseksi.
Lisäksi täältä löytyy hyödyllisiä raportteja klubien tilanteen määrittämiseen:
•

Klubin laatuohjelma – Klubin laatuohjelma (KLP) on hauska vuorovaikutteinen prosessi, joka yhdistää
jäsenet selvittämään, mitä klubi on tänään ja mitä siitä tehdään huomenna.

•

Teidän klubinne, teidän tapanne! – Tässä resurssissa on tapoja, joiden avulla klubit voivat muokata
kokouksistaan loistavia jäsenkokemuksia.

•

Suunnitelma vahvemmalle klubille - Tämä työkalu opastaa klubeja toimintasuunnitelman
kehittämisessä ja toteuttamisessa.

•

Rakentakaa visio klubillenne – Menestys alkaa visiosta! Käyttäkää tätä suunnitteluopasta ja
PowerPoint-esitystä huomataksenne klubinne vahvuudet, tavat vahvistaa sitä ja uudet
mahdollisuudet klubin kasvulle ja menestykselle! Suunnittelulomakkeet auttavat kehittämään
visiota, arvioimaan klubin tarpeita ja järjestämään suunnitelmat niiden toteuttamiseksi. Tulossa pian
kaikilla kielillä
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•

E-klubitalo -Tällä verkkosivulla klubi voi luoda itselleen ilmaisen verkkosivuston.

•

Taloudellisen avoimuuden parhaat käytännöt - Tämä yksinkertainen opas tarjoaa perusperiaatteet
avoimen ja läpinäkyvän kirjanpitokäytännön ylläpitämiselle klubille tai piirille.

•

Klubin terveystarkastus – Tämä tärkeä kuukausiraportti antaa nopean analyysin piirin kaikkien
klubien tilanteesta.

•

Uusien klubivirkailijoiden virkaanasettaminen – Sinua saatetaan pyytää järjestämään uusien
klubivirkailijoiden virkaanasettamisseremonia piirin virallisena edustajana.

Resurssit vahvistamaan vaikeuksissa olevia klubeja
•

Uudelleenrakennus- ja uudelleenaktivointi - On olemassa useita tukitasoja heikkojen klubien
vahvistamiseen sekä lakkautettujen tai status quoon asetettujen klubien uudelleenaktivointiin.

•

Klubin uudelleenrakentaminen: Klubien uudelleenrakentaminen antaa lisää joustavuutta
piirikuvernööreille keskittyä tukemaan heikkoja klubeja poistamalla vierailujen määrälle annetut
rajoitukset. Klubien uudelleenrakentamisessa keskitytään uudelleenrakentamiseen, uusien jäsenten
rekrytointiin, virkailijoiden koulutukseen ja tarkoituksenmukaisen yhteisöpalvelun tarjoamiseen.
Täytä <Klubin uudelleenrakentamishakemus> klubeille, jotka tarvitsevat apua ja hanki asianmukaiset
allekirjoitukset.

•

Status quo -suosituslomake – Tätä lomaketta käytetään suosittelemaan klubin asettamista status
quoon, jos se ei ole täyttänyt klubille asetettuja velvollisuuksia. Lue Hallituksen sääntökokoelma,
luku V.

•

Klubin uudelleenaktivointiraportti - Tämän lomakkeen täyttää sekä klubit, jotka haluavat poistua
Status Quosta tai peruuttaa lakkauttamispäätöksen (12 kuukauden kuluessa klubin
lakkauttamisesta).

▪

Väliaikainen lakkauttaminen taloudellisista syistä – Tämä status quon tyyppi perustuu
maksamattomiin kansainvälisiin jäsenmaksuihin.

•

Suojeleva status – Katso lisätietoja Hallituksen sääntökokoelmasta, Luku V, Kappale F. Piirikuvernööri
voi hakea tätä statusta klubille, jos sen alueella on esiintynyt siviili- tai poliittista kaaosta tai
luonnonkatastrofi.

•

Opaslion ja Koulutettu opaslion -ohjelma – Tämä ohjelma on suunniteltu tukemaan uusia klubeja,
mutta sen avulla voidaan myös tukea vanhempia klubeja uudistumaan ja löytämään uutta
innostusta.
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Ongelmien ilmoittaminen LCI:lle ja LCI:n antama tuki - Jos sinulla on kysyttävää tai olet huolestunut jostain
piirisi klubista, ota yhteyttä osoitteessa clubstatus@lionsclubs.org.
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Klubivirkailijoiden e-Kirjat
Jokaisella klubivirkailijalla on nyt apuna e-Kirja, joka sisältää viitteet työkaluista ja resursseista, jotta kukin voi
menestyä klubijohtajana. Tutustu jokaiseen näistä auttaaksesi virkailijoita suorittamaan tehtävänsä.
Jokainen e-Kirja on laadittu ohjaamaan virkailijaa kronologisesti koko tyypillisen klubivuoden tehtävissä.
•

Klubipresidentin ja ensimmäisen varapresidentin e-Kirja

•

Klubisihteerin e-Kirja

•

Klubin rahastonhoitajan e-Kirja

•

Klubin jäsenjohtajan e-Kirja

•

Klubin palvelujohtajan e-Kirja

•

Klubin markkinointiviestinnän johtajan opas

•

Klubin LCIF-koordinaattori

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset (lohkon kokoukset)
Yksi tärkeimmistä tehtävistäsi on johtaa piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksia; ne
tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset. Alla on työkaluja ja resursseja avustamaan sinua tässä
tehtävässä:
•

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokousopas (Lohkon kokoukset) - Tämä opas sisältää
työkaluja ja vinkkejä, miten järjestää tehokas ja tarkoituksenmukainen kokous. Lohkon kokoukset
tarjoavat klubien johtajille mahdollisuuden kokoontua ja jakaa ideoita, haasteita, parhaita käytäntöjä
ja menestyksiä keskenään.
▪

Kokousvalmistelun tarkistuslista - Tätä kirjoitettavaa tiedostoa voidaan käyttää kunkin
lohkon kokouksen järjestelyjen hallintaan.

▪

Haasteet ja mahdollisuudet -lomake - Toimita tämä kirjoitettava lomake klubivirkailijoille
ennen lohkon kokousta. Tämä auttaa virkailijoita valmistautumaan tarkempaan
keskusteluun.

▪

Esimerkki kokouksesta: Kokouspöytäkirja - Tätä voidaan käyttää lohkon kokouksen
pöytäkirjan pitämiseen.

Takaisin sisällysluetteloon

8

▪

▪

Osallistujan arvio - Anna jokaisessa kokouksessa jokaiselle osallistujalle arviointilomake,
jonka kautta he antavat palautetta mm. lohkon kokouksen arvosta ja klubivirkailijoiden
tarpeista.
Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan raportti - Tämä kirjoitettava pdf-raportti tulisi
laatia välittömästi jokaisen lohkokokouksen jälkeen ja toimittaa piirikuvernöörille, alueen
puheenjohtajalle ja Maailmanlaajuisen toimintaryhmän piirikoordinaattoreille, jotka liittyvät
kyseiseen kokoukseen.

▪

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän piirikoordinaattorit ovat valmiina auttamaan Palvelun,
Jäsenyyden ja Johtamisen kehittämisessä lohkon klubeissa ja klubivirkailijoiden tukemisessa.
Tutustu piirin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koordinaattoreihin ja ota heidät mukaan
piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokouksiin. Tänä vuonna piirien LCIFkoordinaattoreilla on erityisen tärkeä rooli.

▪

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä - Tällä verkkosivulla on tietoa Maailmanlaajuisen
toimintaryhmän tehtävästä ja tavoitteista.

Ota yhteyttä oman Maailmanlaajuisen toimintaryhmän piirikoordinaattoreihin ja kutsu heidät
yhteen lohkokoukseen auttamaan klubeja tarpeen mukaan.

Tunnustus/palkinnot
•

Klubin erinomaisuuspalkinto – Klubit ja piirit, jotka suoriutuvat parhaiten paikkakunnan
palvelutyössä, jäsenkasvussa, viestinnässä ja organisatorisessa hallinnossa, voivat saada arvokkaan
ansiopalkinnon.

•

Lohkon ja alueen puheenjohtajan palkinnot - Seuraamalla palkintokriteerejä tutustut paremmin
käytettävissä oleviin ohjelmiin, autat klubia saavuttamaan tavoitteet ja osallistut toimintaan, joka
edistää omia taitojasi lionjohtajana.

•

Malliklubiohjelma - Malliklubiksi tuleminen vaatii tiimityötä, positiivista asennetta, johtajuutta ja
rohkeutta, jotka harjoittelemalla ja hiomalla tuottavat hämmästyttäviä tuloksia. Kun tavoitteeksi
asetetaan malliklubiksi ryhtyminen, se on hyvä tapa klubille toimia yhdessä heille tärkeän kohteen
tukemisessa ja tunnustuksen saamiseksi tästä saavutuksesta.

Lions Clubs Internationalin säätiö
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) on Lions Clubs Internationalin virallinen hyväntekeväisyysjärjestö.
LCIF:n tehtävä on tukea lionsklubien ja yhteistyökumppaneiden tekemää työtä palvellen ihmisiä paikallisesti
ja maailmanlaajuisesti, antaen toivoa ja vaikuttaen ihmisten elämään humanitaarisen palvelun ja apurahojen
kautta.
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Vuodesta 1968 LCIF on rahoittanut humanitaarista palvelua Lions Clubs Internationalin jäsenten, yleisön ja
yhteistyökumppaneiden myöntämillä lahjoituksilla. LCIF:n rahoitusmalli takaa, että 100% lahjoituksista
käytetään apurahoihin ja ohjelmiin.
Tähän mennessä LCIF on myöntänyt maailmanlaajuisesti yli 16 000 apurahaa, yhteensä 1,1 miljardia dollaria.
Säätiöllä on useita saavutuksia, joihin kuuluvat:
•

9,3 miljoonan kaihileikkauksen rahoittaminen

•

Autettu nuoria ja kouluttajia yli 105 maassa Lions Questin kautta, joka on säätiön johtava ohjelma
nuorten tukemiseksi sosiaalis-emotionaalisen oppimisen alueella

•

Myönnetty 140 miljoonaa dollaria katastrofiavulle ja -valmiudelle

•

Yli 100 miljoonan lapsen auttaminen tuhkarokkorokotusten kautta

LCIF tukee pyrkimyksiä näkökyvyn ongelmien ratkaisemiseksi, tarjoaa arvokkaita elämäntaitoja nuorille,
vastaa suurkatastrofeihin ja rakentaa ohjelmia huono-osaisten ja riskiryhmien elämän parantamiseksi. Monet
LCIF-apurahat keskittyvät diabeteksen vähentämiseen ja sen kanssa elävien ihmisten elämänlaadun
parantamiseen. Säätiö tarjoaa myös apurahamahdollisuuksia eri kohteissa, kuten lapsuusiän syöpä, nälän
helpottaminen ja ympäristön tukeminen.
Yli 50 vuoden ajan LCIF on sitoutunut tukemaan lioneita maailmanlaajuisesti heidän palvelunsa
vahvistamiseksi. Jokaisen myönnetyn apurahan kautta edunsaajilla on mahdollisuus elää turvallisempaa,
terveellisempää ja tuottavampaa elämää.
Ota meihin yhteyttä: lcif@lionsclubs.org
Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa
Kampanja 100 käynnistettiin keräämään lahjoituksia lioneille tärkeiden kohteiden tukemiseksi.
Maailmanlaajuisesti LCIF:n kampanjatavoitteena on kerätä 300 miljoonaa dollaria lionien palvelun
rahoittamiseen. Lahjoittajille on tarjolla ainutlaatuisia tunnustuksia kampanjan tukemisesta.
Yhteistyö piirin LCIF-koordinaattorin kanssa
Piirien LCIF-koordinaattorit mainostavat LCIF:ää lioneille, klubeille, yhteisölle ja piirille ja samalla he
rohkaisevat tuen antamista LCIF:n varainkeruun tavoitteiden saavuttamiseksi. Piirikoordinaattorit
työskentelevät säätiön johdon ja henkilöstön kanssa kehittääkseen oppimis- ja johtamismahdollisuuksia
klubien LCIF-koordinaattoreille. Lohkon puheenjohtajana voit auttaa piirikoordinaattoria lohkossa
varmistamalla:
•

Jokainen klubi on nimittänyt klubin LCIF-koordinaattorin, joka on yhteydessä piirikoordinaattoriin
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•

Piirien LCIF-koordinaattoreita kutsutaan esittelemään LCIF:ää lohkon kokouksissa kertomaan
tavoista, joilla LCIF tukee alueen lionien palvelua, piirin varainhankintatavoitteita ja
apurahamahdollisuuksia.

LCIF:n apurahat
LCIF tarjoaa laajan valikoiman apurahoja tukeakseen lioneita paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Vuosikymmenien ajan LCIF on osallistunut lionien ponnisteluihin näkökyvyn, katastrofiavun, nuorison ja
humanitaaristen avustustöiden tukemiseksi. Tutustu LCIF:n apurahoihin liittyviin työkaluihin lisätietojen
saamiseksi.
•

Lapsuusiän syöpä -apurahat auttavat tukemaan ja parantamaan syöpää sairastavien lasten ja heidän
perheidensä elämänlaatua

•

Diabetesapurahat auttavat vähentämään diabeteksen esiintymistä ja parantamaan diagnoosin
saaneiden elämänlaatua

•

Katastrofiapurahat tarjoavat erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, jotka on suunniteltu tukemaan lionien
vetämiä avustustoimia katastrofiavun eri vaiheissa, mukaan lukien:
• Hätäapurahat auttavat lioneita välittömän hätäavun antamisessa luonnonkatastrofien
jälkeen.
• Valmiusapurahat tukevat yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa tuleviin
avustustoimiin valmistautumiseksi.
• Yhteisön avustusapurahat auttavat lyhytaikaista puhdistusta ja korjausta siellä, missä muut
organisaatiot jo vastaavat välittömiin tarpeisiin.
• Suurkatastrofiapurahat tarjoavat tukea luonnonkatastrofien tai suurten siviiliväestöön
vaikuttaviin tilanteisiin, joilla on huomattava kansainvälinen vaikutus.

•

Piireille ja klubeille myönnettävät apurahat rahoittavat paikallisia humanitaarisia projekteja klubin
ja/tai piirin tasolla.

•

Nälän helpottamiseen liittyvät apurahat tukevat lionien palveluprojekteja, joissa keskitytään nälän
helpottamiseen mm. kouluissa, ruokapankkien kautta ja vastaavien ohjelmien kautta, kun pyritään
auttamaan ruoan puutteesta kärsiviä ihmisiä.
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•

Leojen palveluapurahat tukevat leoja, kun he arvioivat, suunnittelevat ja toteuttavat heidän omia
palveluprojektejaan.
• Lions Quest -apurahat tukevat kouluissa toteutettavia sosiaalis-emotionaalisen oppimisen
(SEL) ohjelmia ala- ja yläasteilla. Ohjelma-apurahat toteutetaan silloin, kun lioneilla on
yksityiskohtaiset suunnitelmat ja sitoumukset paikallisilta kouluilta tai jos ohjelmat ovat
valmiita laajennettaviksi.
• Mainostarkoituksiin käytettävät apurahat auttavat piirejä tiedottamaan paremmin Lions
Quest -ohjelmasta ja lisäämään käsitystä sen arvosta.
• Paikkakunnan Lions Quest -yhteistyöapurahat tukevat Lions Quest -ohjelmien aloittamista
uusilla alueilla tai aktivoimaan ohjelmia.

•

Vastaavan summan apurahat auttavat luomaan tai laajentamaan lionien käynnistämiä hankkeita,
jotka vastaavat kriittisiin humanitaarisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin. Nämä avustukset rahoittavat
tyypillisesti pääoman rakentamista ja laitteita, kuten liikkuvia terveysyksiköitä, vammaisten tai
sokeiden ihmisten keskuksia, suuria lääketieteellisiä laitteita, hoitokoteja ja kouluja kehitysmaissa.

•

SightFirst-apurahat tukevat kattavien näköhuollon järjestelmien kehittämistä hankkeilla, joissa
keskitytään infrastruktuurin kehittämiseen, henkilöstökoulutukseen, näkökyvyn palvelujen
tarjoamiseen ja näkökykyyn liittyvään tiedottamiseen.

Lataa näiden kuvausten tulostettava versio täältä: Palvelun tukeminen: Opas LCIF:n apurahoihin.
Miten pääsette alkuun
Klubien, piirien ja moninkertaispiirien valmistelemiseen LCIF:n rahoittamien projektien suunnittelussa ja
toteuttamisessa on tarjolla monia esityksiä ja oppimismahdollisuuksia. LCIF-apurahojen käytön
helpottamiseksi alueellasi:
•

Keskustele piirin LCIF-koordinaattorin kanssa saadaksesi lisätietoja LCIF:n apurahojen historiasta
piirissänne ja

•

Lue lisätietoja paikkakunnan tarpeiden tunnistamisesta, piirin resursseista ja apurahan hakemisen
prosessista: 10 vinkkiä: Hae LCIF:n apurahaa.
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Harmonian edistäminen klubien välillä
Hallintoasiakirjat
•

Kansainvälinen malli- ja ohjesääntö - Tämä on järjestön tärkein hallintoasiakirja.

•

Moninkertaispiirin mallisäännöt ja ohjesäännöt – Tämä PDF-tiedosto on saatavana myös Wordasiakirjana, jota neuvosto voi käyttää mallipohjana oman hallintoasiakirjansa päivittämiseen.

•

Piirin mallisäännöt ja ohjesäännöt– Tämä PDF-tiedosto on saatavana myös Word-asiakirjana, jota
hallitus voi käyttää mallipohjana oman hallintoasiakirjansa päivittämiseen.

•

Klubin mallisäännöt ja ohjesäännöt – Tämä PDF-tiedosto on saatavana myös Word-asiakirjana, jota
klubi voi käyttää mallipohjana oman hallintoasiakirjansa päivittämiseen.

•

Hallituksen sääntökokoelma – Tällä aloitussivulla on erilliset hyperlinkit kuhunkin lukuun, joka
sisältää tärkeitä usein luettavia käytäntöjä, joita on noudatettava

Lakiasiat ja käytännön asiat
•

Varojen käyttäminen – Tämä opas kertoo, miten julkisesti kerättyjä tai hallinnollisia varoja käytetään
oikein klubeissa ja piireissä.

•

Yleinen vastuuvakuutusohjelma -- Kansainvälisellä lionsklubien järjestöllä on laaja yleinen
vastuuvakuutusohjelma, joka suojaa lionjäseniä kaikkialla maailmassa. Vakuutuksen piiriin kuuluvat
automaattisesti kaikki järjestön klubit ja piirit.

•

Vakuutustodistukset – Vakuutustodistusten lähettämistä on tehostettu: nyt voit luoda
vakuutustodistuksia itse verkossa.

•

Lisävakuutus - Yllä mainitun automaattisen vakuutuksen lisäksi Lions Clubs International tarjoaa nyt
ylimääräisiä lisävakuutuksia klubeille ja piireille Yhdysvalloissa. Näitä ovat johtajien ja virkailijoiden
vastuuvakuutus, rikos-/luotettavuusvakuutus, lisävastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus.

•

Katsaus Lions-tavaramerkin käyttämiseen – Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään, miten lionien
logoa ja tavaramerkkiä käytetään oikein ja milloin sen käyttämiseen tarvitaan lupa.

•

Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International Foundation -säätiön yksityisyyssäännöt - Lions
Clubs International (LCI) ja LCIF ymmärtävät jäsentemme henkilötietojen suojaamisen tärkeyden.

Riitojen estäminen ja ratkaiseminen
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Lionien kiistojen ratkaisutoimenpiteiden (Lions Dispute Resolution Procedures, DPR) tarkoitus on toimia
lioneiden kiistojen ratkaisuun soveltuvana mekanismina ilman tarvetta viralliseen oikeudenkäyntiin. Tämän
vuoksi kansainvälinen hallitus otti käyttöön muodolliset kiistanratkaisutoimenpiteet kiistatilanteiden ja
erimielisyyksien kuulemista, selvittelyä ja ratkaisemista varten. Nämä toimenpiteet liittyvät kansainväliseen
sääntöön ja ohjesääntöön, hallituksen sääntökokoelmaan sekä klubien, ja piirien (yksittäis-, osa- ja
moninkertais-) taholta nouseviin tarpeisiin. Jäsenyys järjestössä velvoittaa kaikkien erimielisyyksien ja
kiistojen ja vaatimusten selvittämistä hallituksen hyväksymän kansainvälisen säännön ja ohjesäännön
mukaisesti. Täten kansainvälinen hallitus on hyväksynyt klubin kiistojen ratkaisutoimenpiteet, piirin kiistojen
ratkaisutoimenpiteet sekä moninkertaispiirin kiistojen ratkaisutoimenpiteet lionien erimielisyyksien
ratkaisemiseksi klubien, piirin ja moninkertaispiirin tasolla.
•

Riidanratkaisun ohjeet – Näiden ohjeiden tarkoitus on auttaa lionsjäseniä, klubeja ja piirejä (yksittäis, osa- ja moninkertais-) noudattamaan klubien, piirien ja moninkertaispiirien
kiistojenratkaisutoimenpiteitä tilanteissa, jotka vaativat muodollisia toimia. Nämä ohjeet ovat
lisäliite kansainvälisen hallituksen omaksumiin sääntöihin, eivätkä ne siis korvaa hallituksen
hyväksymiä virallisia sääntöjä.

•

Klubin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet – Näitä toimenpiteitä tulee noudattaa, jos klubin
jäsenten välillä on erimielisyyksiä.

•

Piirin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet - Nämä toimenpiteet on laadittu auttamaan tilanteissa,
joissa klubien välillä tai klubin (klubien) ja piirihallinnon välillä on piirin malli- ja ohjesääntöihin sekä
käytäntöihin liittyviä erimielisyyksiä.

•

Moninkertaispiirin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet – Nämä toimenpiteet on suunniteltu
auttamaan erimielisyyksien ratkaisemisessa klubien tai osapiirien välillä moninkertaispiirissä tai
klubin/klubien tai osapiirin/osapiirien ja moninkertaispiirin hallinnon välillä.

•

Piirikuvernöörin/varapiirikuvernöörin vaaleihin liittyvän valituksen tekeminen – Tämä asiakirja
sisältää menettelyn, joka koskee piirikuvernöörin sekä ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin
vaalien sääntöjen vastaista menettelyä koskevien kanteiden käsittelemistä.

Lions Clubs Internationalin päämaja
Ota yhteyttä – Tällä verkkosivulla on yhteystiedot, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot sekä kuvaukset
kunkin osaston vastuualueista.
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District and Club Administration Division
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
www.lionsclubs.org
Sähköposti: zoneandregion@lionsclubs.org
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