Firande av LCI framåt
Främsta framgångar
LCI framåt tillhandahöll en global vision för att
vägleda Lions Clubs International in i framtiden.
Denna plan inleddes 2015-2016 och vi har uppnått
enastående saker tack vare dig och medlemmar
runtom i världen. Här finns en översikt över några av
höjdpunkterna.
Övergripande mål: Att hjälpa 200 miljoner människor
per år
När planen LCI framåt lanserades i juli 2015 uppgick det antal
människor som Lions hjälpte till 71 miljoner. Vi satte upp ett högt
mål: Att tredubbla påverkan för våra hjälpinsatser runtom i världen
och förbättra livet för minst 200 miljoner människor varje år. Vi nådde
detta mål under 2019-2020, vilket innebar att vi hade hjälpt fler
människor än någonsin tidigare.
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Förbättra hjälpinsatsernas påverkan och fokus
Inrätta globala frågor
Vi genomförde en global utvärdering av våra hjälpinsatser, bland annat genom enkäter som besvarades av Lions
medlemmar och undersökning av de humanitära utmaningar som finns i vår värld. Samtidigt som klubbarna fortsätter
med de hjälpinsatser som tillgodoser behov i lokala samhällen förenades även medlemmarna i en särskild fokusering
på de största utmaningar som mänskligheten står inför: Diabetes, syn, hungersnöd, miljö och barncancer.
För att hjälpa medlemmarna att inleda hjälpinsatser inom dessa nya områden skapade vi ”En resa i hjälpinsatser” med
21 projektplanerare, en bedömning av samhällsbehov samt vägledningar om insamling och lokala partnerskap.
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*Prognos baserad på inrapporterade serviceaktiviteter till och med april 2020

RESULTAT FÖR LCI FRAMÅT
Lansera LCIF:s insamlingskampanj
Vi lanserade Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser
under 2018 med målet att samla in USD 300 miljoner,
vilken är den största insamlingen någonsin i Lions Clubs
International Foundations historia. Tack vare stöd från
medlemmar runtom i världen arbetar vi tillsammans för
att uppnå detta mål, för att säkerställa att medlemmarna
har de resurser som behövs för att öka hjälpinsatsernas
påverkan, så att vi kan bringa mer hopp där det behövs
allra mest.

Öka inrapportering av serviceaktiviteter
Inrapportering av hjälpinsatser gör att vi kan mäta
vår globala påverkan, skapa uppmärksamhet kring
de enastående insatser medlemmarna utför och
säkerställa att klubbarnas insatser får stöd. Vi skapade
nya inrapporteringsverktyg, såsom MyLion, för att ge
klubbar, distrikt och multipeldistrikt ett centraliserat sätt
att inrapportera och följa upp sina hjälpinsatser, vilket
skapar uppmärksamhet kring de enastående insatser
som medlemmarna har utfört runtom i världen.
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Stärka den allmänna opinionen och förbättra synlighet
Fräscha upp varumärket och marknadsföringen
Vi lanserade den globala marknadsföringskampanjen ”Vänlighet har betydelse” under 2017, för att belysa
klubbarnas hjälpinsatser, vilken verkligen uppskattades runtom i världen. Vår globala digitala marknadsföring
samt våra annonstavlor utomhus med budskapet ”Vänlighet har betydelse” har setts totalt 550 miljoner gånger.
Nya riktlinjer om varumärket togs fram, för att stärka vårt varumärke och belysa mångfald och hjälpinsatser i
dagens klubbar samt nya resurser togs fram, så att kraften i Lions varumärke skulle bli till nytta för klubbarna.

Stärka digital kommunikation
Vi lanserade digitala utgåvor och appar för tidningen LION, utvecklade appen MyLion och gjorde en helt ny
utformning av vår webbplats lionsclubs.org. Vi fortsätter att förbättra våra digitala produkter, så att vi kan
tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för medlemmarna.

Utveckla ett utmärkt marknadsföringscenter
Vi lanserade en ny plattform för e-post, kampanjer och enkäter samt en ny plattform för projektledning för mer
effektiv verksamhet. De hjälper oss att förbättra upplevelsen av vår kommunikation och tillhandahåller mer
relevant innehåll till våra medlemmar.
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Sträva efter utmärkt verksamhet i klubbar, distrikt och organisationen
Lansera program för klubbkvalitet
Vi lanserade program för klubbkvalitet, för att hjälpa medlemmarna fokusera på fortlöpande förbättring av
klubbarnas verksamhet, medlemmar, hjälpinsatser och marknadsföring. Programmet gör det möjligt för
klubbarnas medlemmar att bedöma effektivitet, finna möjligheter till förbättringar och dra nytta av viktiga
resurser, så att de kan sätta upp mål och sammanställa egna handlingsplaner. Excellensutmärkelsen för klubbar
och distrikt anpassades även till de fyra fokusområdena i LCI framåt.

RESULTAT FÖR LCI FRAMÅT
Förbättra utmärkelser och erkänsla
Vårt globala arbetsteam (GAT) samlade in återkoppling från medlemmar runtom i världen, för att kunna sammanställa
rekommendationer om att göra utmärkelser mer meningsfulla, distribuerade mer effektivt och bättre kommunicerade.
Vi har implementerat de allra första rekommendationerna och fler planeras under 2020-2021.

Inrätta ett globalt arbetsteam
Det globala arbetsteamet lanserades under 2017, för att på ett bättre sätt informera medlemmarna om de resurser
som Lions Clubs International erbjuder. De som arbetar med GAT informerar ledare i klubbar och distrikt om verktyg
och resurser samt ger återkoppling om vad klubbar och distrikt behöver för att bli framgångsrika.

Centralisera medlemsservice
Vi byggde upp ett centraliserat center för medlemsservice, för att förbättra stödet till medlemmarna. Vi utbildade vår
personal, införde ny teknologi att hantera förfrågningar och förkortade svarstiden på förfrågningar på ett betydande
sätt. Vi fortsätter dessa insatser och har som mål att alla förfrågningar ska besvaras inom 48 timmar. Vi kommer
fortsätta att förbättra och tillhandahålla mer självservice för medlemmarna.

Medlemsverksamhet och stöd
Kombinerar det globala arbetsteamet
och servicecentret samt ger utmärkt
medlemsservice:
u

Delar information, resurser och återkoppling.

Samlar återkoppling och hjälper ledare att lägga
fast strategier.
u

u

Tillhandahåller stöd och löser problem.
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Förbättra medlemsvärdet och nå nya marknader
Marknadsföra Second Century Ambassadors
Vårt mål var att tillhandahålla en unik möjlighet att investera i Lions Clubs Internationals andra århundrade. Nära 500
medlemmar bidrog med USD 2 miljoner, för att finansiera en del av LCI framåt. Namnen på alla ambassadörer visas
permanent vid det internationella huvudkontoret tillsammans med vårt tack.

Lansera lärande för alla medlemmar
Alla Lions och Leos har nu tillgång till det uppgraderade Lions utbildningscenter, vilket är ditt center för lärande på
webbplatsen. Vi implementerade även en ny app för lärande, vilken bland annat innehåller ett rapporteringsverktyg för
GAT, och vi kommer fortsätta denna insats genom att skapa individuell information för medlemmarnas lärande samt en
global meny för lärande.

RESULTAT FÖR LCI FRAMÅT

Definiera nya medlemsmodeller
Mer än 2 000 specialklubbar har bildats för medlemmar som delar ett gemensamt intresse. För yngre
medlemmar har vi utökat fördelarna och åldersintervallet för övergångsprogrammet Leo till Lion. Vi har även
lanserat Lions internationella jubileumsklubb, vilken är en virtuell klubbform för tidigare medlemmar samt
tagit fram en mall för att hjälpa medlemmarna att bilda fler virtuella klubbar.

Upplevelse för nya medlemmar
Nya medlemmar erhåller nu ett förbättrat paket
för nya medlemmar samt en hel serie av
inspirerande och utbildande material.
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