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Vad är det internationella assistansanslagsprogrammet?
Det internationella assistansanslagsprogrammet (IAG) gör att lionklubbar i industriländer kan samarbeta
med lionklubbar i utvecklingsländer med projekt för samhällsinsatser. IAG finansierar samarbetsprojekt
som ger direkta och omedelbara tjänster åt de nödställda. Dessutom stöder programmet projekt som
hjälper blinda eller handikappade. 

Viktiga element i ett IAG-projekt:
• Tillmötesgår viktiga humanitära behov genom internationellt utbyte

• Involverar åtminstone två lionklubbar eller distrikt från olika länder

• Tjänar en stor eller speciellt behövande befolkningsgrupp genom att tillhandahålla långvarig hjälp

• Projekten är tydligt identifierade som en lionaktivitet

• Åtminstone 50 % av projektmedlen samlas in genom Lions eller andra källor

• Anslagens storlek ligger mellan 5 000 - 30 000 USD

Vad är ett IAG-projekt?
Omfattningen för möjliga IAG-projekt är så gott som gränslös, om man beaktar det stora antal
samhällen som tjänas av lionklubbar i Östeuropa, Afrika, södra Asien, Latinamerika och alla
utvecklingsländer. Potentiella projekt inkluderar:

• Vatten och sanitetsprojekt – gräva brunnar i länder med torka, utveckla latriner/sanitetssystem

• Stärka hälsovårdstjänster – ögonvårdsuppdrag, utbildning av hälsovårdspersonal i byar,
tillhandahålla nödvändig utrustning till hälsovårdscenter, starta nödvändiga hälsovårdstjänster 
såsom enheter för njurdialys

• Utveckling av landsbygden – utbildning inom jordbruk och livsmedelstillverkning, ekonomiska
utvecklingsprojekt som skapar arbetsmöjligheter

• Utbildning och läs- och skrivkunnighet – tillhandahålla böcker och datorer för låginkomstskolor,
utbilda lärare, läskunnighetskampanjer, yrkesutbildning

• Hjälp åt handikappade – utveckla rehabiliteringstjänster i
nödställda samhällen, etablera center för proteser och
rullstolsbanker, etablera eller förbättra center för enskilt boende

• Miljövård – plantera träd/återbeskogning, bevara växtarter

• Stötta Lions medicinska hjälpprojekt och internationella

glasögonåtervinning

Exempel på IAG-projekt: 

• Holt Lions Club (distrikt 11-C2,
Michigan, USA) med Lions Club
Valmiera (distrikt 127) utförde 
ett fyra dagar långt
ögonundersökningsuppdrag i
Valmiera, Lettland, som erbjöd
synundersökningar åt 1 500
personer och delade ut mer än
800 par glasögon.

• Lionmedlemmarna i distrikt 
334-E (Japan) utför ett årligt
tandvårdsprojekt i Filippinerna,
där man tillhandahåller
tandundersökningar, drar ut,
lappar och rengör tänder, samt
ger utbildning i tandvård åt ca 
1 000 personer. 

• Lions Club Roma Castel
Sant’Angelo (distrikt 108-L,
Italien) tillhandahöll en
vattenbrunn, två latriner och
grundläggande hygienutbildning
åt mer än 300 personer i en by 
i Benin, Afrika. Projektet
koordinerades lokalt av Lions 
Club Cotonou Les Palmiers och
Lions Club Cononou Dauphin
(distrikt 403-A2).

• Lions Club Mijas (distrikt 116-B,
Spanien), med lokal hjälp från
Lions Club Miraflores Centro
(distrikt S-1, Bolivia), tillhandahöll
utbildningsmedel, möbler och
utrustning åt två låginkomstskolor
i Bolivien, vilket gjorde att en av
skolorna kunde etablera ett litet
yrkesutbildningsprogram i
sömnad och vävnad åt lokala
kvinnor. 
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• Anslag avsedda att återbetala lån eller
etablera reservfonder eller gåvofonder

• Projekt som bara behöver finansiering
för frakt

• Projekt som äger rum i industriländer

Projekt eller aktiviteter som inte kvalificerar för
IAG-finansiering:

• Projekt som inte har en stark Lions-identitet
eller betydande praktisk inblandning

• Löner och normala driftkostnader för
befintliga program och institut

• Byggnadsprojekt

• Situationer som är mer lämpliga att
finansieras av regeringar eller andra
institutioner



Vilka är stegen för att ansöka om ett IAG-anslag?
Steg 1: Komma igång

IAG-projekt innebär ett partnerskap mellan en sponsrande lionklubb eller ett
liondistrikt som samlar in medel och annat stöd, samt ett Lions värddistrikt eller
klubb i mållandet som hanterar logistik och övervakning. Projektidéer kan 
initieras av antingen en lionklubb eller ett distrikt. Lionklubbar och distrikt kan 
hitta potentiella partners genom att använda verktyget Hitta en klubb på
www.lionsclubs.org och söka efter klubbar per ort, land eller distrikt. 

Lionklubbar eller distrikt kan arbeta med icke-offentliga organisationer och andra
föreningar för utformning och implementering av en IAG-ansökan, eftersom de 
ofta är utmärkta källor till teknisk hjälp och vägledning. Samarbete av denna natur
måste dock ha ett betydande deltagande av lionmedlemmar och planer för
identifiering och erkänsla åt lionklubben eller distriktet. 

Steg 2: Distrikt- eller klubbsupport

Alla ansökningar måste ha godkänts av en klubbpresident och en distriktsguvernör. Den sponsrande klubben ansvarar för att samla in
medel som matchar LCIF-anslagsansökan, även om värdklubben uppmuntras att också bidra ekonomiskt. Det är inte nödvändigt att 
alla lokala medel redan har samlats in när anslaget skickas iväg, men LCIF delar inte ut anslagsmedlen förrän alla pengar har samlats in.
Budgeten kan inkludera en kombination av insamlade, donerade och förväntade medel. Den lokala matchningen bör vara i form av
kontanter. Enskilda donationer får inte räknas som lokala matchande medel. 

Steg 3: Skicka in ansökan för granskning

Den sponsrande lionklubben ansvarar för att skicka in IAG-ansökan till LCIF för beaktande. Ansökan måste fyllas i och undertecknas av
den sponsrande lionklubbens president och distriktsguvernör. Den måste inkludera projektets namn, begärt belopp, och ungefärligt antal
personer som kommer att tjänas. Projektplanen bör kortfattat beskriva problemet man tänker åtgärda, specifika roller för den sponsrande
lionklubben och värdklubben, samt projektets tidsplan. Värdklubbens president och distriktsguvernör måste också underteckna ansökan.
Värdklubbens roll bör vara tydligt definierad.

Anslagsansökningar granskas först av LCIF Humanitarian Programs Department. Den ansökande meddelas om det behövs ytterligare
information eller ändringar. När ansökan är fullständig sammanfattas den och presenteras för godkännande. Anslagsansökningar
presenteras på två sätt beroende på begärt belopp:

En intern LCIF-kommitté

Om ansökan rör sig om 5 000 - 10 000 USD utvärderas ansökan av en intern LCIF-kommitté som leds av LCIF:s ordförande.
Ansökningarna kan skickas in under hela året, men åtminstone åtta veckor innan projektet ska starta. 

LCIF:s förtroenderåd

Ansökningar som rör sig om 10 001 - 30 000 USD
granskas tre gånger om året av LCIF:s förtroenderåd.
Dessa ansökningar måste skickas in åtminstone 90
dagar före det önskade LCIF rådsmötet. Kontakta
LCIF för att få datumen för kommande styrelsemöten.

Lionmedlemmar uppmuntras att skicka in
projektansökningar i god tid före sista dag för
ansökan, eftersom de som ankommer för sent
eventuellt inte hinner granskas vid det önskade
rådsmötet. Se IAG Ansökan för mer information om
ansökningskrav och sista dag för ansökan.

För ytterligare information om IAG-programmet,
kontakta LCIF Humanitarian Programs Department 
på det internationella huvudkontoret. 

Lions Clubs International Foundation 
Humanitarian Programs Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL USA 60523-8842

Telefon: +1-630-203-3819
Fax: +1-630 571 -5735
E-post: lcif@lionsclubs.org
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BUDGETEXEMPEL FÖR INTERNATIONELLA ASSISTANSANSLAG
(Intäkterna måste vara lika stora som kostnaderna)

Kostnader 
Flygavgifter för uppdragsteamet 5 000 USD 

Medicinska tillbehör 2 500 
(uppdelning av artiklar bifogat)

Diverse utrustning 17 500
(pro forma-faktura bifogas) 

25 000 USD

Intäkter
Sponsrande lionklubb 
eller distrikt 6 000 USD 
(insamlade)

Uppdragets medlemmar 5 000 
(insamlade och skänkta)

Värdklubb eller distrikt 500 
(insamlade) 

Samhällsdonationer 2 500
(förväntade)

Tredje parts organisation 1 000
(insamlade)

LCIF 10 000

25 000 USD


