Lions Clubs International

Markerer 100 år med bistandsarbeid

Utfordringer ved Hundreårsfeiringen - Centennial Service Challenge(CSC)
De vanligste spørsmålene:
1 Hva menes med Centennial Service Challenge?
CSC er et initiativ for å feire Lions 100 år som en humanitær serviceorganisasjon, som utfordrer klubbene
til å delta i en CSC kampanje som dekker fire områder, slik at 100 mill mennesker kan dra nytte av dette
frem til 30. Juni 2018.
2 Hva innebærer de fire områdene i CSC?
Det betyr fire områder og forslag til fordeling mht. gjennomføring i gitte måneder på året. Forøvrig står
det klubbene helt fritt til å delta i disse prosjektene.
August - Få ungdom til å engasjere seg
Oktober- Dele visjonen om CSC målsettingen
Desember/januar - Avhjelpe sult
April - Beskytte vårt miljø
3 Hvordan fordeler vi målet på å nå 100 mill mennesker innenfor disse fire områdene?
Målet er å nå 100 mill mennesker totalt, fordelt på ca. 25 mill for hvert av de fire valgte områder som skal
få nytte av CSC.
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4 Hvordan kan vi finne ut hvilken aktivitet som kvalifiserer til CSC?
Et titalls aktiviteter kvalifiserer etter hvilket behov det er i hver kommune. De som teller for CSC er merket
med en spesiell CSC logo på MyLCI - Aktivitetsrapport. En klubb kan også legge inn en aktivitet for CSC ved
å velge en av de fire områdene: Ungdom, Syn, Sult og Miljø (se fig. over) hvis denne aktiviteten ikke
automatisk merket med CSC. Da vil den bli regnet med. Om du har spørsmål, send mail til
CSC@lionsclubs.org
5 Hvilke donasjoner til LCIF vil kvalifisere til CSC?
Klubben kan velge en uspesifisert beløp til LCIF én gang hvert fiskalår, som regnes med i CSC. Når beløpet
rapporteres via MyLCI nettrapportering, velger man ”donation to LCIF” på menyen og velger en av de fire
kategoriene. Det er kun de klubber som rapporterer via MyLCI som får notert dette og kan motta
anerkjennelse.
6 I hvilket tidsrom gjelder kampanjene og hvilke tidsfrister gjelder for rapportering?
Fiskalåret
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Siste dato for rapport online*
15. juli 2016
15. juli 2017
15. juli 2018

* Via MyLCIs Online Service Activity Report
7 Hvordan kvalifiserer en klubb seg for en utmerkelse?
Klubben kvalifiserer for utmerkelse ved å gjennomføre et CSC -prosjekt og rapporterer dette på
MyLCI's Online Service Activity Report.
Klubber kan motta spesielle tøymerker i forhold til antall og type prosjekt de har engasjert seg i hvert
fiskalår i de tre resterende årene.
8 Hvordan vil klubbene bli godkjent for at de har gjennomført og deltatt i et prosjekt?
Klubber som rapporterer via MyLCI's Online Service Activity Report vil få et tøymerke hvert år basert på
omfanget på aktiviteten. Antall edelstener viser antallet prosjekter som klubben har deltatt i gjennom et
gitt fiskalår.
Eksempel: Hvis klubben rapporterer to prosjekter i 2015-16 får de et merke som viser to edelstener.
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Antall og type edelstener som viser omfanget på deltakelse

9 Må klubben rapportere i de aktuelle kampanjemånedene for at aktiviteten anses fullført?
Klubbene oppmuntres til å fullføre og rapportere i løpet av kampanjemåneden, men de vil uansett få
anerkjent sine aktiviteter når i fiskalåret aktiviteten ble gjennomført.

10 Hvor mange tøymerker kan en klubb oppnå i løpet av CSC?
Klubben kan motta et merke hvert fiskalår, totalt tre merker i løpet av kampanjen. Hvis en klubb ikke
oppnår et merke det første året, kan de fremdeles oppnå et i de to påfølgende år.

11 Hvordan kan et DISTRIKT kvalifisere seg for en utmerkelse?
Distriktene får sine utmerkelser årlig basert på prosentandelen av klubber i distriktet som deltar. Hvis
50 % eller flere klubber rapporterer deltakelse i to eller flere CSC-kampanjer og rapporterer via MyLCI's
Online Service Activity Report, vil distriktet motta et tøymerke for distriktet.
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12 Hvor mange tøymerker kan et distrikt oppnå i løpet av CSC?
Distriktet kan motta ett merke i hvert fiskalår, og totalt tre merker kan bli tildelt i perioden over tre år.
Hvis distriktet ikke oppnår et merke i det første året av kampanjen, kan de allikevel oppnå et merke i de
påfølgende år.
13 Hvordan blir merkene til klubber og distrikt distribuert?
Merkene blir delt ut to ganger i året. Første utsendelse vil skje i februar til de klubber som har rapportert
inn innen alle de fire kategoriene, fra 1. juli til 31. desember i inneværende fiskalåret. Dette gjør det mulig
å motta en utmerkelse i tide til Distriktsmøtene. Den andre utsendelsen skjer i august/september for det
foregående fiskalår til klubber og distrikt. Klubbmerker sendes til den sittende Distriktsguvernøren, og
distriktsmerkene vil bli sent til MD-100-års koordinator.
14 Blir papirrapporter akseptert?
Nei. For å kvalifisere til et CSC merke må alle aktiviteter bli rapportert i MyLCI's Online Service Activity
Report. Send e-post til MyLCI@lionsclubs.org, eller MD 104 100-års koordinator Fredrik Knutsen,
e-post: fredrik.knutsen@icloud.com hvis det oppstår problemer med rapporteringen, har spørsmål eller
trenger hjelp.
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15 Hvordan kan man rapportere antall mennesker som drar fordel av miljøprosjekter som treplanting,
rydding langs veiene, gjenvinningsprogram eller oppgradering av grønne lunger?
Egentlig er det opp til klubben selv å estimere dette. Det er ingen fasit her. I et prosjekt som for eksempel
dreier seg om å rydde langs en vei, en skogteig, en elvebredd, er det vanskelig å estimere hvor mange
som blir berørt. Men for at prosjektdata skal ha en viss gyldighet, har man satt en øvre grense på for
eksempel 3000 mennesker ifm. tjenester og 5000 mennesker når det gjelder treplanting.
Rapporterte beløp over den oppgitte grensen, blir allikevel kun notert i forhold til et av disse tallene.
Oslo, januar 2016.

Mvh.
Tove Annexstad

