LIONS TULIPANAKSJONEN 2014
Snart kommer årets viktigste Lions dag – lørdag 26.april 2014 og vår årlige tulipanaksjon. Den gleder
vi oss alle til å delta på.
Lions har helt siden 1980 vært engasjert i kampen mot narkotika. Innsamlingsaksjonen som vi i dag
kjenner som den årlige LIONS TULIPANAKSJON ble gjennomført for første gang i 1982.
LIONS TULIPANAKSJON er vår eneste årlige nasjonale aksjon.
I år har vi fått en ekstra motivasjon for å jobbe hardt for ny rekord i innsamlede midler i og med at
LIONS RØDE FJÆR 2015 skal gå til vårt forebyggende barne – og ungdomsprogram:
DET ER MITT VALG
DET ER MITT VALG er et undervisningsprogram der tusenvis av barn og unge hver dag får trening i å
ta ansvar, kommunisere, få økt selvtillit, ta beslutninger og sette seg mål.
Programmet er internasjonalt og eies av Lions Clubs International Foundation. Programmet brukes
pr. i dag i over 70 land og er oversatt til mer enn 15 språk. Tilpasning til norske forhold bygger på
RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER og skolens læreplan KUNNSKAPSLØFTET.
Programmet anbefales av Utdanningsdirektoratet og mottar støtte fra Helsedirektoratet.
75 % av tulipanfondet går til å støtte DET ER MITT VALG.

Inntektene fra tulipanaksjonen er øremerkede midler til lokalt barne- og ungdomsarbeid.
Vi ”selger” en bukett tulipaner (8 stk.) for kr. 100. Dette blir kr. 12.50 pr. tulipan. Klubbene betaler kr.
6 pr. tulipan og sitter dermed igjen med en fortjeneste på kr.6.50 pr. tulipan.
Når klubbene så bruker tulipaninntekten på et forebyggende barne- og ungdomstiltak/arrangement
så kan vi si at pengene vi samler inn i lokalmiljøet går tilbake til lokalmiljøet.
2 ganger pr. år kan klubbene søke TULIPANFONDET v/MD NAC om støtte til lokale arrangementer for
barn- og ungdom. Klubbene kan få dekket inntil 50 % av sine utgifter innenfor en utgiftsramme på
kr.5000-30.000.
Det kan være lurt å skaffe seg samarbeidspartnere til tulipanaksjonen f. eks. et idrettslag eller en
ungdomsklubb. Jo flere vi er i sving jo mer penger blir det i klubbkassa og i tulipanfondet.
Og har klubben husket å kjøpe inn profileringsmateriell? Det er viktig at vi er synlige.
Profileringsmateriellet vester, t-skjorter og klistremerker kjøper dere via Markedsplassen på Lions
Norge: http://www.lions.no/Medlemssenter/Idetorg/Markedsplassen Dere kan alternativt bestille
den flotte tulipan vase og t-skjorter direkte fra MD NAC Hroar Thorsen på Lions.no

Det er opprettet egen Facebook side for Tulipanaksjonen. Her vil du kunne stille spørsmål, få ideer
og informasjoner. Ta en titt da vel! https://nb-no.facebook.com/Tulipanaksjon

Det er mulig å gjennomføre betaling for tulipan via mobilen. Se:
http://www.lions.no/Medlemssenter/Ungdomsarbeid/Lions-Tulipanaksjon/Lag-flyer-for-SMSbetaling-av-tulipaner

Nytt i fjor var at man kunne kjøpe VIRITUELLE tulipaner. Se:
http://www.lions.no/Medlemssenter/Ungdomsarbeid/Lions-Tulipanaksjon/SMS-betaling-fortulipaner-hvor-mye-gaar-til-Lions

Har du spørsmål - ta kontakt.

Da ønsker jeg alle Lions medlemmer en fin og innbringende TULIPANDAG.
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