KAPITEL I
HJÄLPINSATSER
A. BAKGRUND
1. Löfte om hjälpinsatser. Individuella lion- och leoklubbar tar i tu med lokala humanitära
behov genom att samla människor och resurser för att leverera konkreta hjälpinsatser och
förbättra välfärden i sina samhällen. Tillsammans har de insatser och bidrag som
tillhandahålls av lion- och leoklubbar, distrikt, multipeldistrikt och Lions
stiftelser/enheter potential att förbättra agendan för den globala utvecklingen och ta itu
med några av de största epidemierna som drabbar mänskligheten idag. Lions Clubs
International har därför åtagit sig att förena lion- och leomedlemmar i arbetet med att
tackla de mest angelägna globala utmaningarna genom att skapa och stödja hjälpinsatser
som är strategiska, omfattande och mätbara.
2. Vision: Att vara den globala ledaren avseende hjälpinsatser och humanitär service.
3. Målbeskrivning Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i
samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse
genom Lions klubbar.
B. DEFINITIONER
1. Ram för hjälpinsatser. Den övergripande strukturen för hjälpinsatser vilken består av
programområden inom vilka organisationen fokuserar sina resurser för att förbättra
servicefokus och påverkan.
2. Programområde. Ett programområde för hjälpinsatser innehåller mål och specifika
strategier för att nå målen. Programområdena innehåller, men är inte begränsade till,
viktiga projekt, LCIF-anslag, möjligheter att ge stöd samt strategiska partnerskap för att
öka servicepåverkan.
3. Viktiga serviceprojekt. Organiserade aktiviteter som är framtagna och skapade av LCI
för lion- och leoklubbar, distrikt, multipeldistrikt och lionsstiftelser/enheter, och som
bidrar till att nå målen inom ett specifikt programområde.
4. Viktigt att komma ihåg. Alla viktiga serviceprojekt, oavsett programområde, bör
innehålla komponenter som både engagerar och är till förmån för barn och ungdomar.
5. Projekt. Aktiviteter som tar itu med lokala behov, vilka identifieras av lion- och
leoklubbar, och som skapats med hjälp av den tid, de resurser och den kunskap som finns
i den lokala klubben. Projekten är inte beroende av LCI.
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C. RAM FÖR HJÄLPINSATSER
1. Ramen för hjälpinsatser innehåller följande programområden:
a.
b.
c.
d.
e.

Diabetes
Miljö
Syn
Barncancer
Hungersnöd

2. Barn och ungdomar. Särskilda program har skapas för och stödjs av barn och
ungdomar.
3. Programområde. Information om de specifika målen inom varje programområde, samt
viktiga projekt, finns i vägledningen ”Ram för hjälpinsatser”.
4. Period. Ramen för hjälpinsatser och programområdena kommer att granskas tidigast fem
år, och senast tio år, efter lanseringen i juli 2017.
D. UTVÄRDERING AV VIKTIGA SERVICEPROJEKT
1. Period. Alla LCI:s viktiga projekt bör utvärderas tidigast två år, och senast tre år, efter
den inledande lanseringen och därefter på löpande basis enligt direktiv från kommittén
för serviceaktiviteter.
2. Saker att tänka på. Utvärderingar och efterföljande rekommendationer till den
internationella styrelsen bör ta hänsyn till, men inte begränsas av, följande:
a. Antal klubbar, distrikt och multipeldistrikt som deltar i ett land, konstitutionellt
område och globalt.
b. Framsteg mot uppsatta mål.
c. Faktiskt resultat för klubbar, distrikt, multipeldistrikt, lionsstiftelser/enheter och LCI.
d. Uppskattade resultat för klubbar distrikt, multipeldistrikt, lionsstiftelser/enheter och
LCI
e. Medlemstillväxt i relation till genomförande
f. Andra organisationers aktiviteter inom samma programområde
g. Allmänhetens uppfattning
E. FÖRSLAG PÅ NYA VIKTIGA SERVICEPROJEKT
1. Granskningsgrupp Förslag på nya viktiga serviceprojekt kommer att granskas av
kommittén för serviceaktiviteter under den internationella styrelsens möten.
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2. Saker att tänka på. Granskningar av förslag och efterföljande rekommendationer bör ta
hänsyn till, men inte begränsas av följande:
a.
b.
c.
d.
e.

Anpassning till LCI framåt och ramen för hjälpinsatser.
Möjligheter att genomföra i alla konstitutionella områden.
Resurser (personal, finansiella, m.m.) samt tid som krävs för att skapa och lansera .
Andra organisationers aktiviteter inom samma område.
Potential för ökade donationer och medlemsintäkter.

3. Period. Förslag som rekommenderas till styrelsen av kommittén för serviceaktiviteter
skall inledningsvis genomföras som ett pilotprogram i två år, och därefter granskas innan
de formellt antas som ett av LCI:s viktiga projekt.
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