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Humanitär service är en viktig del av Lions Clubs Internationals målsättning. Våra 1,35 miljoner
lionmedlemmar i 206 länder och geografiska områden världen över förenas i deras önskan att
hjälpa nödställda. Som den officiella välgörenhetsorganisationen i Lions Clubs International
delar Lions Clubs International Foundation (LCIF) ut anslag för att stödja lionmedlemmarnas
barmhärtighetsarbete. LCIF stöder de projekt som lionmedlemmarna inte kan bekosta själva,
och hjälper därmed Lions att öka sin inverkan i deras lokala och globala samhällen och tjäna
ännu fler människor i nöd över hela världen.

LCIF ger stöd inom fyra serviceområden:

• Bevara syn

• Hjälpa ungdomar

• Tillhandahålla katastrofhjälp

• Stöda humanitärt arbete

Sedan starten 1968 har LCIF beviljat mer än 10 268 anslag på totalt mer än USD 729 miljoner. Största
delen av anslagen möjliggörs genom donationer från lionklubbar och enskilda medlemmar över hela
världen. Gåvor från organisationer, företag, regeringar, icke-lionmedlemmar och ränta på investeringar
ökar också de tillgängliga medlen.

Varje dollar som skänks till LCIF går till att hjälpa någon nödställd. Alla administrativa kostnader
betalas av räntor från investeringar.LCIF får ingen del av klubbavgifterna.

Vi bryr oss om.
Vi tjäna.
Vi åstadkommer.

ANSLAG

Lions Clubs International Foundation



Typer av anslag

Lions SightFirst Program bygger upp omfattande system för ögonvård för att bekämpa de största orsakerna till
blindhet och för att ta hand om dem som är blinda eller har nedsatt syn. Programmet stöder högkvalitativa,
hållbara projekt som ger synvård, utvecklar infrastruktur, utbildar personal och/eller ger rehabilitering och
utbildning i fattiga samhällen. Lions arbetar tillsammans med LCIF-personal och regionala tekniska rådgivare
för SightFirst med att utveckla ansökningar och projektförslag för anslag.

Gråstarrsframgång för Udgir

Lionklubben i Udgir har varit aktiva i kampen för bättre ögonvård
under många år genom att driva ögonvårdssjukhuset Udayuagiri
Lions Eye Hospital i en avlägsen del av centrala Indien. Med ett
överväldigande behov av gråstarrsoperationer vände sig Udgir Lions
till SightFirst-programmet och bad om ett anslag för att uppdatera
och utrusta sjukhuset för att bättre kunna hjälpa patienterna.

Lions fick 147 700 USD till att köpa bättre utrustning och ett
fordon som rymmer 31 personer för uppsökande verksamhet,
för att göra det möjligt för dem att kunna utföra uppsökande
ögonundersökningsläger. När förbättringarna var klara överträffade
Lions sina egna förväntningar. Inom de första sju månaderna har
sjukhuset överträffat dess mål för gråstarrsoperationer för året
med 14 procent. Tack vare Ugdir Lions hårda arbete och deras
SightFirst-anslag har tusentals av medborgarna fått synen tillbaka
eller förbättrat sin syn.

Core 4-anslag ger upp till USD 200 000 för storskaliga projekt som kvalificerar under ett av fyra viktiga områden
för serviceåtaganden: bevara syn, bekämpa handikapp, främja hälsa och tjäna ungdomar. Anslagsansökningar
måste stöda projekt relaterade till dessa anslagsprioriteringar. Ett exempel på ett Core 4-anslag är anslag för
implementering av Lions Quest, ett skolbaserat livskunskapsprogram för elever i lågstadiet och högstadiet.

Bygga upp karaktär i Cranford

Lions Cranford, New Jersey har hjälpt ungdomar i staden
mer än de kunnat föreställa sig. Lions Quest startades år
1994 och har implementerats i skolorna i Cranford för
elever i klass 0-12. Lions Quest är ett omfattande och
positivt ungdomsutvecklingsprogram som förenar hem,
skola och samhälle. Genom Lions Quest har elever kunnat
utveckla deras beslutsfattningsförmåga, engagera sig i
samhällstjänst, lära sig att samarbeta och skaffa sig
strategier för att hantera grupptryck på ett effektivt sätt.

Med hjälp av anslag från LCIF har Cranford Lions
verkligen fått ett långvarigt, positivt inflytande på
ungdomarna i deras samhälle. År 2004 fick Cranford
High School priset National School of Character.



Standardanslag beviljas till Lions storskaliga humanitära projekt och är den vanligaste typen av anslag som
beviljas. För att kvalificera måste projekten tjäna många människor och måste sträcka sig utöver normala
klubb- och/eller insamlingsförmåga för distrikt/multipeldistrikt. LCIF ger matchande anslag på upp till 75 000
USD för att ge medel för utrustning och infrastruktur. Vanliga standardanslagsprojekt kan innefatta mobila
sjukvårdsenheter, äldreboende, center för blinda och handikappade, ögonkliniker och skolor i
utvecklingsländer.

En lekplats för Amber

Under de första sex åren av sitt liv satt Amber Farlow i rullstol. Hon var
född med andningssvårigheter och fick stanna kvar på sjukhuset under
de första 18 månaderna av sitt liv och har genomgått 55 operationer.
Men som alla andra barn ville Amber leka på en lekplats.

Lokala Lions i Australien kontaktade Ambers skola om att bygga ett
aktivitetscenter för barn med speciella behov. En sådan lekplats var
tidigare bara en dröm för den här skolan i New South Wales. Genom
stödet från Lions och LCIF kunde den dock förverkligas. Lions
kontaktade LCIF om stöd och fick ett standardanslag för att hjälpa till
att bygga en lekplats för 170 000 USD:

”Jag är helt enkelt extatisk för lekplatsen. Den är mer än jag förväntat
mig och jag har varit involverad ända från början. När du ser barnen
gå dit och, speciellt barnen i rullstolar och gåstolar är det en underbar
känsla att se resultaten av vårt arbete”, säger Jeff Kukura, East
Gosford Lions Club.

Anslag för internationell assistans (IAG) stöder Lions i att ge humanitär hjälp över
landsgränserna. Dessa anslag tillhandahåller matchande medel från 5 000 USD till
30 000 USD till projekt som genomförs gemensamt av lionklubbar i utvecklingsländer
och industrialiserade länder. IAG tillhandahåller grundläggande hälsovård, utbildning,
läsundervisning, rent vatten, sanitetsutrustning, utveckling i landsbygden, hjälp till
självhjälp, hjälp till blinda och andra handikappade samt miljöskydd. De kan även
komma ifråga för Lions internationella medicinska projekt och för att etablera
lioncenter för insamling av glasögon. Ett distrikt kan bara ha ett sådant pågående
eller godkänt program åt gången.

”Vatten är ett grundläggande mänskligt behov ... Det
finns så många möjligheter att tjäna människorna.
Projektet ger verkligen stor tillfredsställelse. Vi
uppfyller våra målsättningar.” — Eugene Lee,
anslagsadministratör i Korea som pratar om ett
partnerskap med Distrikt 308-A2 i Malaysia för ett
matchande anslag för internationell assistans så att
man kan tillhandahålla rinnande vatten till människorna
i Monggis, Malaysia. Fyra korta månader efter att
anslaget delades ut hade byn fått rinnande vatten.



Katastrofanslag ger medel för naturkatastrofer och katastrofer. Nödanslag ger upp till
USD 10 000 till distrikt som drabbats av en naturkatastrof som påverkar minst 100
människor, t.ex. tornador, orkaner, översvämningar och tyfoner. Medlen tillgodoser
omedelbara behov, till exempel mat, vatten, kläder och mediciner. LCIF delar vanligtvis
ut mer än 2 miljoner USD i nödanslag varje år.

Anslag för större katastrofer styrs av LCIF:s verkställande
kommitté och lionmedlemmar kan inte ansöka om dessa.
Anslagen ger betydande summor till katastrofer med stor
internationell påverkan, såsom jordbävningen i Kina,
flodvågen i Sydostasien, orkanen Katrina och
jordbävningen i Haiti.

”Jag kan inte nog uttrycka min tacksamhet till de lionmedlemmar
som stöder oss i återhämtningen från den här katastrofen.
LCIF hjälpte oerhört och var snabba på att bearbeta min
anslagsansökan.” —Distriktsguvernör Robert Andrepont i
Louisiana, som hänvisar till den hjälp som Lions och LCIF
gav efter orkanen Katrina. Totalt 5 miljoner USD delades ut
till fyra delstater som påverkades av orkanen.
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• Kontakta LCIF:s personal på lcif@lionsclubs.org, eller +1-630-468-6769 för att få specifik information
och diskutera projektets kvalificering.

• Besök www.lcif.org för att hitta de flesta av ansökningarna, tilläggsinformation och ansökningarnas
utgångstider.

• Läs anslagsansökan i sin helhet innan du fyller i den.

• Samla tillräckligt med bakgrundsinformation och utveckla en omfattande plan för projektet innan du
ansöker.

• Se till att projektet gäller ett viktigt humanitärt behov, tjänar en relativt stor befolkningsgrupp, är
kostnadseffektivt, har starkt ekonomiskt stöd från Lions och ligger utanför lokal insamlingsförmåga.

• Fyll i anslagsansökan i sin helhet och kontrollera att du har underskrifter/godkännande från ledarna i
ditt distrikt/multipeldistrikt.

Mer information finns på www.lcif.org eller ring +1-630-468-6769

Tips för att starta ansökningsprocessen för anslag




