Varför inrapportering
är viktigt
Upptäck vad som kan hända när du delar med dig
av klubbens påverkan

Fånga och skapa kontakt.

Bygg en ljusare framtid.

Från ett par glasögon till ett helt nytt sjukhus i en
större stad gör inrapportering av hjälpinsatser att
det uppmärksammas hur och var lokala klubbar gör
skillnad runtom i världen. Med tydlig och relevant
information om hjälpinsatser vet människor i nöd
vart de ska vända sig för att få hjälp.

Att följa upp leder till insikt, vilket i sin tur ger oss
ett skarpare fokus. Att varje år sätta upp högre
mål som kan uppnås både förenar och mobiliserar
organisationen att växa.

Öka global kännedom.
Information om hjälpinsatser hjälper människor att
förstå de behov som finns i världen. Engagerade
medlemmar finner möjligheter och leder det lokala
samhället att sätta igång.

Öka antal medlemmar.
Människor vill delta i verklig och synlig förändring.
Att inrapportera hjälpinsatser gör det möjligt för
Lions att engagera samhället, berätta om våra
insatser på ett mer effektivt sätt och tack vare det
öka antal medlemmar.
Stärker vår stiftelse.

Stakar ut vägen för samarbeten.
Inrapportering av hjälpinsatser ger ett konkret
bevis för potentiella partner om Lions globala
engagemang och påverkan. Dessa samarbeten
stärker organisationen och resulterar i fördelar på
lokal nivå.

Inrapportering av hjälpinsatser visar hur Lions och
Leos runtom i världen använder anslagsmedel
från Lions Clubs International Foundation, för att
kunna hjälpa människor. Denna uppmärksamhet
uppmuntrar Lions medlemmar att tänka kreativt
om sina egna projekt och kan skapa möjligheter att
ansöka om anslag från LCIF.

Upptäck nästa stora idé.
Eftersom våra hjälpinsatser kan växa kan ett
litet serviceprojekt bli organisationens nästa
globala insats, men det går bara om alla projekt
inrapporteras och marknadsförs av Lions
medlemmar!
Förbättra vårt stöd.
Information om hjälpinsatser, tillsammans med
utbyte av erfarenheter mellan medlemmar, gör det
möjligt för LCI att identifiera bästa arbetssätt som
kan delas globalt.

lionsclubs.org

Erkänsla och utmärkelser.
När Lions medlemmar inrapporterar hjälpinsatser
kvalificerar de till ett antal olika utmärkelser. Från
tygmärket i hundraårsjubileets hjälputmaning
till utmärkelser för leomedlemmar gör de olika
utmärkelserna att medlemmarna får erkänsla för sitt
hårda arbete och det motiverar dem att fortsätta
med sina utmärkta insatser.

Inrapportera klubbens insatser!
Inrapportera och följ era hjälpinsatser via MyLion på
lionsclubs.org
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