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NÖDFALLSANSLAG, KRITERIER OCH ANSÖKAN 
 
NÖDFALLSANSLAGSPROGRAMMETS MÅL:  Att tillhandahålla omedelbara hjälpinsatser till offer för natur-
katastrofer genom serviceprogram genomförda av lionklubbar över hela världen. Nödfallsanslag kan sökas efter 
virvelstormar, orkaner, jordbävningar, tyfoner, monsunregn, isstormar, skogsbränder, översvämningar orsakade 
av regn och liknande naturkatastrofer. Nödfallsanslag kan inte sökas i samband med torka, skadedjursangrepp, 
sjukdomar, katastrofer orsakade av människor, politiska stridigheter eller våld. 
 
ANSÖKAN OCH KRITERIER : Lionsdistrikt kan ansöka om nödfallsanslag i belopp om upp till USD 10 000, att 
användas för omedelbar distribution av katastrofhjälp till människor som drabbats av allvarliga naturkatastrofer. 
Minst 100 personer måste ha blivit hemlösa eller påverkats på annat sätt. Distriktsguvernören skall sända in 
ansökan, vilken skall innehålla detaljerad information om de skador som har drabbat distriktet. Lionklubbar kan 
inte sända in ansökan. Distriktsguvernören skall sända in ansökan till LCI F inom 30 dagar efter det att 
katastrofen inträffade.  Ansökningar som ankommer efter 30 dagar kommer ej att behandlas. Med anledning av 
denna 30-dagarsgräns rekommenderas det att ansökningar skickas in via e-post, fax eller telefon. Att skicka in 
ansökan via vanlig post kan ta alltför lång tid och rekommenderas därför inte. 
 
Nödfallsanslag får endast användas till inköp av mat, vatten i flaskor, kläder, filtar mediciner och rengörings-
material. Nödfallsanslag får inte användas till att tillhandahålla husrum, återuppbygga skadade anläggningar eller 
bostäder eller inköp av husgeråd eller personliga ägodelar som har skadats eller har försvunnit i samband med 
katastrofen. LCIF:s standardanslag på belopp upp till USD 75 000 kan sökas för långsiktiga byggnadsprojekt 
och/eller rehabiliteringsprojekt av anläggningar som har skadats vid katastrofer. 
 
KRITERIER FÖR NÖDFALLSANSLAG:  
 

1. Ordföranden i LCIF:s förtroenderåd kan bevilja ansökningar på belopp upp till USD 10 000. Ansökningar 
kommer att behandlas i de fall det har påvisats att det finns ett omedelbart behov av vatten, mat, kläder, 
läkemedel, filtar och rengöringsmaterial, vilket inte kan erhållas från andra organ. Distriktsguvernören 
skall sända in en handlingsplan som redovisar de insatser som lokala lionmedlemmar kommer att 
genomföra för att distribuera den katastrofhjälp som LCIF kan komma att finansiera. 

 
2. Anslagsansökan från LCI:s verkställande tjänstemän skall ges prioritet baserad på hans/hennes 

personliga vittnesbörd av katastrofen. Sådan ansökan skall dock uppfylla alla övriga anslagskriterier. 
 

3. Mottagare av utbetalt nödfallsanslag är förpliktigad att, så snart det är möjligt, tillhandahålla all den 
information som krävs i enlighet med anslagets regler och normal ansökningsprocess. 

 
4. LCIF skall inte vara primärt hjälporgan, skall ej heller bidra till insatser som redan har utförts av andra 

hjälporgan att tillhandahålla omedelbar nödhjälp samt ej heller åta sig ansvar från regeringar, för-
säkringsbolag eller privatpersoner, förutom i de fall flagrant eller på annat sätt irreparabel försummelse 
har skett. 

 
5. Nödfallsanslag får inte beviljas eller användas för att utbetala kontanta medel till dem som har drabbats 

av katastrofer. Det finns flera organ vars syfte är att bevilja sådant stöd. I de flesta fall är utbetalning av 
finansiella medel inte tillräckligt för att på ett effektivt sätt tillhandahålla hjälp till de drabbade. 
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6. Att erhålla nödfallsanslag kommer inte nödvändigtvis att förhindra beviljande av ytterligare ansökningar i 
form av matchande standardanslag att användas till återuppbyggnadsprojekt. 

 
7. Mottagare av nödfallsanslag måste använda beviljade medel i enlighet med anslagets syfte och regler 

inom 60 dagar efter anslagets mottagande, såvida förlängning inte har beviljats av LCIF. Efter denna 
tidsperiod skall mottagande distrikt omedelbart återsända ej använda medel till LCIF tillsammans med en 
detaljerad rapport som utvisar hur beviljat belopp har använts, kvitton samt eventuell tillhörande 
dokumentation. Ej insända slutrapporter kan komma att försena ansökningsprocessen för därpå följande 
anslagsansökningar. 

 
DETALJER OM KATASTROFEN:  Distriktsguvernören skall svara detaljerat på följande frågor. Det är viktigt att 
så mycket information som möjligt finns avseende de skador som har orsakats i distriktet. Fördröjning i att 
tillhandahålla denna information kommer att orsaka försening av anslagsansökans handläggning. 

 
1. När och var inträffade katastrofen? (Specificera städer, län, byar etc.). 
2. Hur omfattande är skadorna på egendom samt dödsfall och skadade människor? Hur många 

bostäder och hur många människor har drabbats? 
3. Vilka hjälpinsatser pågår eller har genomförts av samhället, hjälporganisationer och Lions? 
4. Vilken är distriktets handlingsplan för att köpa in och distribuera omedelbar katastrofhjälp, till 

exempel mat, kläder, filtar, vatten på flaska, mediciner och liknande, med hjälp av nödfalls-
anslaget från LCIF? 

 
När all denna information har erhållits från distriktsguvernören och under förutsättning att ansökan uppfyller 
anslagskriterierna kommer ansökan att presenteras för LCIF:s ordförande. Nödfallsanslag utbetalas efter 
godkännande av stiftelsens ordförande med anslagskriterierna som vägledning. LCIF kommer inte att utbetala 
någon ersättning till distriktet avseende de medel som redan har använts till hjälpinsatser innan ansökan om 
LCIF:s nödfallsanslag har beviljats. 
 
 
GODKÄNNANDE AV DISTRIKTSGUVERNÖREN: 
 
Jag intygar härmed att jag har läst igenom reglerna och kriterierna för LCIF:s nödfallsanslag. Jag intygar att det 
finns behov av nödfallsanslag och jag skall göra allt jag kan för att tillförsäkra korrekt och effektiv administration 
av nödfallsanslaget, att inköpa och distribuera endast mat, kläder, filtar och vatten på flaska, rengöringsmedel, 
medicinsk utrustning och liknande genom ett hjälpprogram genomfört av Lions. 
 
Distrikt          Typ av katastrof       
 
Datum för katastrofen      Datum för ansökan       

 
Namnteckning              Adress        

     Distriktsguvernör 
 
Postnummer och ort                Land        
 
Telefonnummer        Faxnummer       
 
E-postadress        


