LCIF: Förvaltar
donationer ansvarsfullt
Finansiell transparens är en av de viktigaste saker en ideell organisation kan tillhandahålla nuvarande och potentiella
donatorer. Lions Clubs International Foundation (LCIF) är den del av Lions Clubs International som tar emot donationer
och beviljar anslag och stiftelsen har ett åtagande gentemot sina donatorer samt möjliggör medlemmarnas hjälpinsatser
som förändrar liv och räddar liv.
Stiftelsen bildades 1968 och tillhandahåller anslag till Lions medlemmar och samarbetspartner, vilka påverkar samhällen
runtom i världen genom humanitära serviceprojekt. Med en viktig uppgift som denna förvaltar LCIF donationsmedel
med fokus på transparens, styrning, ledarskap och resultat.

VÅRT ÅTAGANDE GENTEMOT
DONATORER ÄR 100 %
Donatorer förtjänar att investera med förtroende i en ideell
organisation som har åtagit sig att driva verksamheten på ett utmärkt
sätt och LCIF är stolt över att kunna informera om hur donationerna
allokeras. Vi anser att genom att bygga förtroende bygger vi
relationer som resulterar i långsiktiga fördelar både för donatorer och
dem som drar nytta av Lions hjälpinsatser. Vårt 100 %-iga åtagande
gentemot donatorer är detta:

LCIF allokerar 100 % av din donation
till anslag och programkostnader.
Såsom alla ideella organisationer ådrar sig LCIF tre kategorier
av kostnader: Programkostnader, administrationskostnader
och insamlingskostnader. Till skillnad mot de flesta ideella
organisationer täcker LCIF 100 % av administrationskostnader
och insamlingskostnader långsiktigt genom avkastning på
investeringar, vilket omfattar intäktsräntor och utdelningar,
värdeökning vid försäljning av investeringar samt ökat värde på
investeringar placerade i stiftelsens investeringsportfölj.

ALLMÄNT OM LCIF:s
FINANSIERINGSMODELL

1

Var donationer används:
• Anslagsmedel (kort och lång sikt)
• Programkostnader (kostnader som ådras
vid allokering av anslag och att driva
LCIF:s program)

Var avkastning på investeringar används:
• Administrationskostnader (styrning
och tillhörande möten, verksamhet att
handlägga donationer och stöd till stiftelsens
övergripande ledning, finansiell uppföljning)
• Utvecklingskostnader (erkänsla,
insamlingsverksamhet, insamlingsstöd till
LCIF-koordinatorer)
LCIF erhåller inte någon del av medlemmarnas internationella
medlemsavgift. Riktade anslag, såsom Kampanj SightFirst II, kan
ha andra finansieringsmodeller.
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VARFÖR VI GER
Vi känner verkligen till det utmärkta arbete LCIF utför och 1990 beviljade stiftelsen ett
anslag till ett ögonvårdscenter vi hjälpte till att starta. Vårt område kunde dra nytta av
ett av de allra första anslagen till katastrofhjälp som LCIF beviljade och nyligen även ett
anslag på USD 100 000 för att hjälpa till att starta ett hospice. Under årens lopp har vi
samarbetat med många hängivna personer i LCIF:s personal, vilka möjliggör underbara
program och projekt, dessutom framgångsrika och verkligen värdiga LCIF:s finansiella
stöd. Samarbete med personal på ett verkligen professionellt sätt försäkrar oss att alla
medel används effektivt och korrekt. Vi är stolta över att stödja LCIF.
Tidigare internationell direktor Dr. Edward V. Cordes och Lion Gail Cordes

Partnerskap
för framgång

Utöver Lions medlemmar och vänner till LCIF stöds stiftelsen även av många
partnerorganisationer, vilka har många alternativ när det gäller att allokera sina
medel för att stärka stora och lovande projekt. Dessa är några av de ledande
organisationer som förlitar sig på LCIF att förvalta deras finansiella bidrag
effektivt, för att accelerera meningsfull global förändring.
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TID FÖR TILLVÄXT
Ökade investeringar i nya frågor och nya program tar tid. Under 2017 antog LCIF barncancer, hungersnöd och miljö som
officiella fokusområden. Sedan dess har medlemmarnas kunskaper om möjligheter till anslag för relaterade serviceprojekt
växt stadigt. Hand i hand med denna tillväxt kom ökade reserver.
I januari 2020 kunde LCIF med stolthet bevilja det första anslaget inom dessa fokusområden, vilket uppgick till USD 150 000.
Samtidigt som antal anslagsansökningar ökar kommer även våra investeringar i Lions hjälpinsatser att öka.

UTBILDA DIG SJÄLV
Innan du väljer att förstärka påverkan av våra 1,4 miljoner medlemmar som hjälper en värld i nöd uppmuntrar LCIF dig att lära
dig mer om stiftelsens åtagande gentemot donatorer, såsom att bedriva verksamhet som är etisk, ansvarsfull och försiktig.
Titta närmare på resurserna nedan och investera därefter med förtroende.
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Frågor och svar om LCIF: lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/lcif-general-faq
LCIF:s ansvar och personlig information: lionsclubs.org/sv/explore-our-foundation/responsibility-privacy
• Årsrapport
• Formulär 990
• Reviderade ekonomiska rapporter
• Charity Navigator

FÖRTJÄNAR FORTLÖPANDE DITT FÖRTROENDE
LCIF är mycket stolt över det utomordentliga betyg som har tilldelats av Charity Navigator (CN), den mest anlitade organisationen i
USA som utvärderar ideella organisationer2. CN hjälper till att vägleda intelligenta gåvor, genom att utvärdera finansiell styrka, ansvar
och transparens i mer än 9 000 USA-baserade ideella organisationer och tillhandahåller data om 1,8 miljoner fler.
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Charity Navigator, charitynavigator.org
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