Melvin Jones -jäsenyysohjelma
Melvin Jones -jäsenyysohjelma on hieno tapa osoittaa sitoutumista LCIF:n tekemää
humanitaarista työtä kohtaan.
MJF-ohjelma perustettiin vuonna 1973 Lions Clubs Internationalin

Tiesitkö...

perustajan Melvin Jonesin kunniaksi. MJF-ohjelmassa annetaan
tunnustusta US$1000 lahjoituksesta Lions Clubs International
Foundation -säätiölle.

Piirit, klubit ja yksityishenkilöt voivat

Uudet MJF-jäsenet saavat rintaneulan, muistolaatan ja kirjeen

lahjoittaa LCIF:lle Melvin Jones

LCIF:n puheenjohtajalta. Jos lahjoittaja haluaa, hän voi pyytää

Fellowship -jäsenyysohjelmassa,

lahjoitusta käytettäväksi toisen henkilön MJF-jäsenyyteen.

mutta vain yksityishenkilöt voivat saada
tunnustuksen. Jos MJF-hakemukseen

Progressiivinen Melvin Jones -jäsenohjelma
Progressiivinen Melvin Jones jäsenyysohjelma (PMJF) tarjoaa mahdollisuuden edetä
jäsenyysohjelmassa. Jokaisesta alkuperäisen lahjoituksen jälkeen annetusta US$1000
lahjoituksesta lahjoittajat saavat ainutlaatuisen PMJF-rintaneulan annetun lahjoitustason
mukaisesti. Aivan kuten MJF-jäsenyydessä, lahjoittajat voivat antaa tunnustusta toiselle
henkilölle PMJF-lahjoituksilla.

käytetään usean lahjoittajan antamia
lahjoituksia, hakemuksen mukana
tulee olla kirjallinen suostumus kaikilta
lahjoituksen tekijöiltä, jossa ilmoitetaan
heidän hyväksymisensä MJF-tunnustuksen antamisesta hakemuksessa
mainitulle henkilölle.

Lahjoituskohteet
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) pystyy nyt auttamaan entistä useampia ihmisiä,
jolloin sen vaikutus on entistäkin suurempi kaikkialla maailmassa näkökyvyn, nuorisotyön,
hätäavun ja humanitääristen pyrkimysten aloilla. Lahjoittajat saavat MJF- ja PMJFtunnustuksen kohdistamalla lahjoituksensa seuraaviin kohteisiin:

Melvin Jones Fellowship -jäsenyys
voidaan nimetä edesmenneen henkilön
kunniaksi tai muistolle.

• Palveluvoimaa -rahasto
• Yleinen hätäapurahasto

Melvin Jones Fellowship -jäsenyyksiä

Palveluvoimaa -rahasto: Lahjoitukset käytetään mihin tahansa LCIF:n avustuskohteista

ei tarvitse maksaa kokonaisuudessaan

(näkö, nuoriso, hätäapu, humanitäärinen tuki, diabetes, lapsuusiän syöpä, nälän helpotta-

yhdellä kertaa; osamaksujen suuruus

minen, ympäristö).

on vähintään US$100 ja ne voidaan

Hätäaputyö: Antaa LCIF:lle mahdollisuuden rahoittaa alueita, joissa tarve on suurin

saavutetaan kokonaissumma US$1000,

luonnonkatastrofin jälkeen joko välittömään, keskipitkän tai pitkän aikavälin avustustyöhön.

jolloin MJF-jäsenyyttä voidaan hakea.

maksaa viiden vuoden aikana kunnes

Säätiö pystyy järjestämään välittömästi varoja suuren mittakaavan avustustöihin sen sijaan,
että se kerää ja jakaa varoja viikkojen tai kuukausien ajan.
Täytä sivun toisella puolella oleva
hakemus tai lataa hakemus sivulla
www.lionsclubs.org ja lähetä se
yhdessä lahjoituksen kanssa.
Jos MJF-maksu on jo lähetetty
LCIF:ään, voit lähettää MJFhakemuksen verkossa osoitteessa
www.lionsclubs.org kohdassa
Tapoja antaa.

Melvin Jones -jäsenanomus
Lomakkeen täyttäneen henkilön tiedot
Nimi___________________________________________________________________________ Pvm____________________________________________
Sähköposti _____________________________________________________________________ Puhelin__________________________________________
1. Lahjoituskohde
Merkitse yksi
___Palveluvoimaa -rahasto
___Hätäapurahasto
(Kaikki vaihtoehdot otetaan huomioon MJF-jäsenyyteen)
___Muu_____________________________________________________________
(Ei välttämättä kerrytä kohti MJF-jäsenyyttä)

Käytetään aikaisemmin tehtyjä MJF-lahjoituksia:
*Huomaa -- Tätä kohtaa tulee käyttää vain, jos Lions Club Internationalin
säätiölle on jo lähetetty riittävästi varoja

3. Tunnustuksen saaja (Henkilö)
Valitse haluttu tunnustus (valitse yksi) MJF/PMJF-jäsenyyksiä ei voida
myöntää yrityksille/yhdistyksille
___MJF ___PMJF ___Valitaan myöhemmin
___Muistolaatta edesmenneen henkilön muistolle
Saajan nimi (kuten se halutaan kaiverrettavaksi laattaan)
______________________________________________________________________
Saajan jäsennumero (jos sellainen on)_____________________________________
Saajan nimi____________________________________________________________
Osoite_________________________________________________________________

Käyttäkää seuraavia jo lähetettyjä lahjoituksia:___________________________

Paikkakunta ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

Osavaltio
_ _____________________________________________________________

Klubin numero:______________________________________________________

Maa_________________________________ Postinumero______________________
Saajan klubi ________________________________________________________
Klubin nro.

2. Tiedot lahjoituksesta
Lahjoittajan nimi (yksityishenkilö, klubi, yritys, säätiö)
___________________________________________________________________

________________________ Piiri _____________________________

_

_

Muistolahjoitus Kirjoita edesmenneen henkilön omaisten nimet, joille
muistolaatta ojennetaan. (Tarvitaan kirjeeseen, joka lähetetään laatan mukana.)
___________________________________________________________________

Lahjoittajan jäsennro.________________________________________________
Lahjoittajan klubin numero____________________________________________
Lahjoittajan piiri_____________________________________________________

Lahjoitettava summa_____________________________________________
___Koko summa ___Osamaksu ___Viimeinen maksuerä
Lahjoittajat, jotka antavat henkilökohtaisia lahjoituksia MJF-jäsenyyttä varten

4. Lähetystiedot
Huomaa: Materiaaleja ei voida lähettää postilokeroosoitteeseen.
Lähetä jäsenelle, jonka jäsennumero on (jos sellainen on)_____________________
Nimi__________________________________________________________________
Osoite_________________________________________________________________

saavat myös tunnustusta Lions Share -ohjelman jäseninä! Lions Share

Paikkakunta __________________________Osavaltio_________________________

-ohjelmassa tunnustukset on jaettu kolmelle lahjoitustasolle: 50 US dollaria

Maa_________________________________ Postinumero______________________

(Yksi tähti) 100 US dollaria (Kaksi tähteä) 200 US dollaria (Kolme tähteä).

oKyllä! MJF-jäsenyyteen kerättävän summan lisäksi haluan saada
Lions Share rintaneulan tunnustuksena lahjoituksestani

Sähköposti __________________________ Puhelin___________________________
Tunnustusmateriaalit lähetetään kun lahjoitus ja hakemus on saatu ja ne on käsitelty
päämajassa. Käsittelyyn on varattava noin 15 päivää USA:han ja 30 päivää muualle
lähetettävissä hakemuksissa.

Lahjoitustapa

Erityisohjeet

__ Tee lahjoitukset verkossa osoitteessa www.lionsclubs.org

______________________________________________________________________

___Shekki US dollareissa (maksun saaja LCIF; USA:n pankin shekki)

______________________________________________________________________

___Paikallinen LCI-talletus (Liitä mukaan pankkitalletuksen kuitti)
___Käteinen (Lähetä lahjoitukset Lahjoittajalomakkeessa annettuun
osoitteeseen)
Säätiö käyttää erillistä palvelua kaikkien lahjoitusten
vastaanottamiseksi.

Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547, USA
Puh: 630-203-3836
Verkkosivut: www.lionsclubs.org
Sähköposti: donorassistance@lionsclubs.org
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___Pankkisiirto LCIF tilille (Liitä mukaan kuitti pankkisiirrosta)

