Lions Internationalin
strateginen suunnitelma
Keskusteluaiheet
Globaalin strategian voima
 Globaalin strategian käyttäminen auttaa meitä määrittelemään visiomme ja
kehittämään suunnitelman sen saavuttamiseksi. Sen vuoksi käynnistimme LCI
Forward -aloitteen vuonna 2015. LCI Forward oli viisivuotinen strategiamme, jonka
tarkoituksena oli varmistaa lionien menestyminen palvelun toisella vuosisadalla.
 Saimme aikaan suuria asioita LCI Forwardin kautta. Perustimme Maailmanlaajuisen
toimintaryhmän, esittelimme viisi maailmanlaajuista palvelukohdetta, otimme käyttöön
MyLion®-sovelluksen ja uuden kansainvälisen verkkosivuston, käynnistimme LCIF:n
kunnianhimoisimman kampanjan, Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaaSM, ja paljon muuta.
 Yhdessä maailmanlaajuisen säätiönsä kanssa lionit ylittivät LCI Forward -tavoitteen
palvella yli 200:aa miljoonaa ihmistä vuodessa, sillä he palvelivat yli 300:aa miljoonaa
ihmistä vuodessa kahden viime vuoden aikana.

Visiomme
 Lions Internationalin strateginen suunnitelma tulee jatkamaan LCI Forward -aloitteessa
aloitettua tärkeää työtä ja opastamaan meitä tulevien vuosien aikana.
 Strateginen suunnitelmamme yhdistää meitä globaalissa palvelutehtävässämme.
Tämä tarkoittaa jokaista lionia ja jokaista klubia. Siihen kuuluvat Lions Clubs International ja
Lions Clubs International Foundation (LCIF) – olemme kaikki yhtä. Kun hyödynnämme
lioniemme kollektiivista hyväsydämisyyttä sekä LCIF:n ohjelmia ja apurahoja, voimme
saavuttaa visiomme ja tehdä enemmän hyvää kuin koskaan aiemmin.
 Visiomme on olla maailmanlaajuinen johtaja humanitaarisessa palvelussa.

Strategiamme
Jatkamme LCI Forwardin menestystä keskittymällä kolmeen avainalueeseen.
 Painopistealue 1: Vahvistaa järjestöä ja säätiötä
Meidän on pidettävä klubit vahvoina ja lionit valmiina palvelemaan.
•

Yhdistämme Lions Clubs Internationalin ja LCIF:n saman brändin alle ja linjaamme
palvelukohteemme näyttääksemme maailmalle, että palvelutehtävämme yhdistää meitä.

•

Tarjoamme enemmän tukea uusille klubeille ja luomme ohjelman, joka auttaa
rakentamaan uudelleen klubeja, joiden jäsenmäärä on pienenemässä.

•

Keskitymme uusiin tapoihin houkutella jäseniä sekä lisätä lahjoituksia LCIF:lle ja
osallistumista LCIF:n toimintaan.

 Painopistealue 2: Rakentaa uusia kasvumalleja
Palvelun tarve kasvaa ympäri maailmaa, joten meidän on myös jatkettava kasvuamme.
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•

Kasvatamme organisaatiomme sosiaalista vastuuta lisätäksemme yrityskumppaneita,
brändin näkyvyyttä ja palvelumme vaikutusta.

•

Tutkimme uusia palvelumalleja, jotta voimme saada aikaan entistä enemmän
satunnaisten vapaaehtoisten avulla.

 Painopistealue 3: Yhdenmukaistaa tavoitteet, hallinto ja organisaation tuki
Tavoitteidemme saavuttamiseksi meidän on oltava yhdenmukaisia kaikilla lionien tasoilla.
•

Järjestämme yhteisen virtuaalisen kokouksen LCI:n ja LCIF:n hallitusten jäsenille
auttaaksemme yhdenmukaistamaan järjestömme ja säätiömme sekä tukemaan
paremmin tehtäväämme ja tavoitteitamme.

•

Päivitämme myös kansainvälisten johtajiemme ja LCIF:n hallituksen jäsenten rooleja
varmistaaksemme, että he pystyvät parhaiten palvelemaan lioneita ympäri maailmaa.

Uusi brändimme, mottomme ja tehtävämme
 Olemme edistyneet maailmanlaajuisen brändimme suhteen, koska se on niin tärkeä osa
suunnitelmaamme.
 Esittelemme ”Lions Internationalin” yhtenäiseksi brändiksi sekä järjestöllemme että
säätiöllemme. Kun sanomme ”Lions International”, puhumme molemmista organisaatioista.
Järjestön ja säätiön varsinaiset nimet eivät muutu. Aiomme esitellä tämän uuden brändin
lioneille ja maailmalle vuonna 2022–2023.
 ”Palvelemme avun tarpeessa olevaa maailmaa” on uusi mottomme, joka kertoo
maailmalle keitä olemme ja mitä teemme lioneina.
 Uusi tehtävälausuntomme on: Antaa lionsklubeille, vapaaehtoisille ja kumppaneille
mahdollisuus parantaa terveyttä ja hyvinvointia, vahvistaa yhteisöjä ja tukea avun tarpeessa
olevia ihmisiä humanitaarisen palvelun ja apurahojen avulla, jotka vaikuttavat
maailmanlaajuisesti, sekä edistää rauhaa ja kansainvälistä yhteisymmärrystä.

Suunnitelmasta tiedottaminen
 Päivityksiä edistymisestä annetaan kansainvälisissä foorumeissa ja hallituksen
kokouksissa, Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kautta sekä verkkosivustollamme,
sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse.
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