LCIF: Lahjoitusten
hoitaminen vastuullisesti
Taloudellinen avoimuus on yksi tärkeimmistä takeista, joita hyväntekeväisyysjärjestö voi tarjota nykyisille ja mahdollisille
lahjoittajille. Lions Clubs Internationalin säätiönä Lions Clubs International Foundation (LCIF) on vastuullinen sen
lahjoittajille, jotka ovat olennainen osa lionien elämää muuttavaa ja usein hengen pelastavaa palvelua.
Vuonna 1968 perustettu LCIF tarjoaa apurahoja lioneille ja yhteistyökumppaneille, vaikuttaen siten yhteisöihin
maailmanlaajuisesti humanitaaristen palveluprojektien kautta. Tämän kriittisen tehtävänsä vuoksi LCIF hoitaa lahjoittajien
varoja keskittyen avoimuuteen, hallintoon, johtajuuteen ja tuloksiin.

100% SITOUMUKSEMME
LAHJOITTAJILLE
Lahjoituksia tekevät ansaitsevat mahdollisuuden lahjoittaa luottamusta
tuntien hyväntekeväisyysjärjestölle, joka on sitoutunut ainutlaatuisen
tehokkaaseen toimintaan ja LCIF on ylpeä voidessaan kertoa, miten
rahoitusosuudet jaetaan. Uskomme, että luottamuksen rakentamisessa
rakennamme suhteita, jotka tuottavat pitkäaikaista hyötyä sekä
lahjoittajille että miljoonille lionien palvelua saaville edunsaajille. Meidän
100% sitoumuksemme lahjoittajille tarkoittaa, että:

LCIF käyttää 100% taloudellisista
lahjoituksistanne apurahoihin ja
ohjelmakulujen kattamiseen.
Kuten kaikilla hyväntekeväisyysjärjestöillä, LCIF:llä on kuluja kolmessa
luokassa: ohjelma-, hallinto- ja varainhankintakulut. Toisin kuin
suurin osa hyväntekeväisyysjärjestöistä LCIF kattaa 100% hallinnon
ja varainhankinnan kuluista pitkällä aikavälillä sijoitustuloilla, jotka
sisältävät ansaitut korot ja osingot, arvopapereiden myyntivoitot ja
säätiön osakesalkkuihin kuuluvien sijoitusten arvon kasvun.

YLEINEN LCIF:N
RAHOITUSMALLI
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Mihin lahjoitukset käytetään:
• Apurahojen rahoittaminen (lyhyen ja pitkän
aikavälin)
• Ohjelmakulut (kulut, jotka liittyvät
apurahojen hoitamiseen ja LCIF:n ohjelmien
hallinnoimiseen)

Mihin tulot sijoituksista käytetään:
• Hallinnolliset kulut (hallinto ja siihen liittyvät
kokoukset; lahjoitusten käsittely ja säätiön
yleisen hallinnon tukeminen; taloudellinen
valvonta)
• Kehityskustannukset (tunnustus,
varainhankinta, tuki LCIF-koordinaattorien
varainhankinnalle)
LCIF ei saa osaa lionien vuotuisista kansainvälisistä
jäsenmaksuista; nimetyillä rahastoilla, mukaan lukien
Campaign SightFirst II -rahastot, voi olla erilainen rahoitusmalli.
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MIKSI LAHJOITAMME
Tunnemme omakohtaisesti LCIF:n tekemän hyvän työn, kun se myönsi meille apurahan
heikkonäköisille tarkoitetulle keskukselle, jonka avasimme vuonna 1990. Alueemme hyötyi
yhdestä LCIF:n ensimmäisistä katastrofiapurahoista ja äskettäin saimme 100 000 dollarin
apurahan saattohoitoyksikön perustamiseksi. Vuosien varrella olemme työskennelleet
henkilökohtaisesti monien omistautuneiden LCIF:n työntekijöiden kanssa, jotka tekevät
upeista ohjelmista ja projekteista mahdollisia, onnistuneita ja LCIF:n taloudellisen tuen
arvoisia. Henkilökunnan luomat yhteistyösuhteet, jotka toteutetaan erittäin ammattimaisella
tavalla, varmistavat, että varat käytetään tehokkaasti. Tuemme ylpeinä LCIF:ää.
Entinen kansainvälinen johtaja Dr. Edward V.Cordes ja Lion Gail Cordes

Yhteistyö
edistymisen
varmistamiseksi

Monet yhteistyöjärjestöt ovat liittyneet lionien ja LCIF:n ystävien joukkoon
tukemaan säätiötä. Näillä järjestöillä on monia vaihtoehtoja, kun ne
päättävät kenelle ne myöntävät niiden omia varoja tukemaan laajamittaisia
ja lupaavia projekteja. Nämä ovat johtavia järjestöjä, jotka luottavat siihen,
että LCIF hoitaa heidän myöntämänsä taloudellisen panoksen tehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti nopeuttaakseen tärkeää muutosta maailmanlaajuisesti.
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KASVUN AIKA
Investointien lisääminen uusiin kohteisiin ja ohjelmiin vie aikaa. Vuonna 2017 LCIF hyväksyi lapsuusiän syövän, nälän
helpottamisen ja ympäristön virallisiksi palvelukohteiksi. Siitä lähtien lionien tieto apurahoista, jotka liittyvät näihin
palveluhankkeisiin, on kasvanut tasaisesti. Yhdessä tämän kasvun kanssa myös varannot ovat kasvaneet.
Tammikuussa 2020 LCIF myönsi ylpeänä ensimmäiset apurahansa näille palvelukohteille, jotka vaihtelevat ja ovat
korkeintaan 150 000 dollariin. Apurahahakemusten määrän kasvaessa myös investointimme lionien palveluun kasvavat.

HANKI LISÄTIETOJA
Ennen kuin päätät auttaa kasvattamaan 1,4 miljoonan lionin vaikutusta apua tarvitsevalle maailmalle, LCIF kehottaa
sinua hankkimaan lisätietoja sen sitoutumisesta toimimaan eettisesti, vastuullisesti ja harkitusti. Tutustu alla mainittuihin
resursseihin ja sijoita sen jälkeen luottavaisin mielin.
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LCIF UKK: lionsclubs.org/resources-for-members/resource-center/lcif-general-faq
LCIF:n vastuu ja yksityisyys: lionsclubs.org/explore-our-foundation/responsibility-privacy
• Vuosiraportti
• Lomake 990
• Tarkastettu tilinpäätös
• Charity Navigator

ANSAITSEMME JATKUVASTI LUOTTAMUKSESI
LCIF on ylpeä sen erinomaisesta luokitushistoriastaan Charity Navigatorissa (CN), joka on Yhdysvaltojen tärkein
hyväntekeväisyysjärjestöjä luokitteleva järjestö2. CN auttaa ohjaamaan tarkoituksenmukaista lahjoittamista arvioimalla yli
9 000 yhdysvaltalaisen hyväntekeväisyysjärjestön taloudellisen terveyden, vastuullisuuden ja avoimuuden ja toimittamalla
perustiedot 1,8 miljoonasta muusta järjestöstä.
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Charity Navigator, charitynavigator.org

LAHJOITA LUOTTAMUSTA TUNTIEN

lionsclubs.org/donate
lcif.myplannedgift.org
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