
Lions Clubs International Foundations (LCIF) leo serviceanslag kan sökas, för att stödja de projekt

som utvecklas och genomförs av leomedlemmar. Ansökningar måste skickas in till LCIF av Lions

distrikt/multipeldistrikt. Anslag kan beviljas på upp till USD 2 500 (distrikt) eller upp till USD 5 000

(multipeldistrikt) för kvalificerade distrikt. Prioritet kommer att ges till de projekt som skapar påverkan

inom områdena diabetes, miljö, hungersnöd, syn och barncancer. 

Anslagsmedel kan användas till att täcka kostnader att organisera projektet och leomedlemmarnas

direkta inblandning i projektets utförande. Detta kan omfatta till exempel inköp av material, varor

och utrustning som krävs för att kunna genomföra projektet. Det kan även omfatta vissa rimliga

verksamhetskostnader för hyra, lokal, transport, marknadsföring, förfriskningar, evenemangsplanering

och/eller utbildning. Ansökan som skickas in för att stödja projekt kan involvera en eller fler leo-

klubbar med hänsyn taget till högsta belopp.

leo serviceaNslag 

• Skapa servicefokuserade 

möjligheter

• Vara enkla för Leos att planera 

och genomföra

• Medföra påverkan i hela samhället

• Fokusera på ett ej tillgodosett

behov i samhället eller området

• Belysa Leo och Lions insatser i

samhället

• Involvera Lions, lokala partner och

andra frivilliga, om lämpligt

• Betala medlemsavgifter, bygga

upp reservfonder, stödja 

insamlingsaktiviteter eller att

starta nya klubbar.

• Ge till andra organisationer. 

• Dela ut stipendier samt kontant

stöd eller priser.

• Tillgodose individuella behov 

av finansiellt stöd.

• Täcka återkommande avgifter

eller verksamhetskostnader.

• Köpa konsumtionsvaror. 

anslagsmedel får inte användas
till att:

Möjliga serviceKategorier

Leoprojekt kan fokusera på många olika typer av hjälpinsatser. Möjliga projektkategorier omfattar,

men är inte begränsade till:

• LCI:s ramverk för hjälpinsatser: Projekt som stödjer diabetes, miljö, hungersnöd, syn och 
barncancer.

• Katastrofhjälp och förberedande insatser: Planering och förberedelse inför katastrofer,
samhällsengagemang, samarbete med lokala organisationer.

• Utbildning: Främjande av utbildning, mentorskap samt läxhjälp för barn och vuxna, 
yrkesträning och social inkludering.

• Hälsa och friskvård: Evenemang som främjar fysisk aktivitet, hälsosam livsstil, utbildning, 
information och engagemang.

• Förbättringar av olika slag: Reparation av bostäder, projekt om rent vatten, städning längsmed
vägar, stränder och i parker samt iordningställande av kolonilotter.

• Grupper som behöver extra stöd: Projekt till förmån för ungdomar, hemlösa handikappade,
äldre, våldsoffer eller krigsveteraner.

Kvalificerade projekt bör:



Kriterier

1. Anslag kan beviljas på upp till USD 2 500 (distrikt) eller upp till USD 5 000 (multipeldistrikt) för 

kvalificerade serviceprojekt.

2. Leoklubb(ar) som beviljas anslag måste ha fullgjort sina skyldigheter.

3. Anslag kan sökas under hela året. Emellertid bör ansökningar skickas in till LCIF minst 6 veckor

innan projektet ska starta.

4. Ett anslag per distrikt eller multipeldistrikt per 12-månadersperiod.

5. En ansökan kan involvera flera leoklubbar som samarbetar.

6. Inga matchande medel krävs, men prioritet kommer att ges till de projekt som bidrar med resurser

till projektet.

7. Leomedlemmarna har 6 månader på sig att slutföra projektet.

8. Prioritet kommer att ges till de projekt som ligger i linje med LCI:s ramverk för hjälpinsatser.

9. En slutrapport innehållande projektets resultat måste skickas in till LCIF inom 30 dagar efter det att

projektet har avslutats. Alla kostnader som har betalats med anslagsmedel från LCIF måste styrkas

med kvitton eller betalda fakturor. 

10. Det antal anslag som kan beviljas begränsas endast av det årliga taket för programmet, vilket

uppgår till USD 200 000. Anslag kommer att beviljas enligt först till kvarn-principen. Emellertid

kommer LCIF ta hänsyn till att anslag beviljas till projekt i alla konstitutionella områden.

11. En intern kommitté vid LCI/LCIF kommer att granska alla ansökningar och göra rekommendationer

med ett slutligt godkännande av LCIF:s ordförande.

ProjeKtfrågor

1. Vad är titeln/temat för projektet?

2. Fokuserar projektet på ett av områdena inom LCI:s ramverk för hjälpinsatser? Om ja, vilket?

3. Ange leoklubbens namn och klubbnummer. Om fler än en klubb anger du vilken av klubbarna som

kommer att leda genomförandet.

4. När och var kommer projektet att genomföras?

5. Beskriv i detalj den situation eller det behov projektet kommer att fokusera på. Vad är målet med 

projektet?

6. Vilken är målgruppen eller befolkningsgruppen som får hjälp? Berätta för oss vilka ni kommer att 

hjälpa i detta projekt.

7. Vilken är handlingsplanen och tidsplanen? Ge detaljerad information om projektet, beskriv vilken roll

leomedlemmarna har och låt oss få veta om ni samarbetar med andra organisationer, även lionklubbar.

8. Tillhandahåll en projektbudget. Ange alla relevanta kostnader i projektet. Informera om andra 

finansiella bidrag till projektet, i förekommande fall.

9. Hur kommer evenemanget eller aktiviteten att marknadsföras i samhället?

(Vänligen svara detaljerat på samtliga nedanstående frågor i ett separat Word-dokument och svara på 

dem i nummerordning).



Som leoklubbens president intygar jag att jag har läst igenom och förstått kriterierna för Leo serviceanslag samt genom att skicka denna 

ansökan till distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden intygar jag att alla detaljer i projektet har sammanställts i enlighet med projektets 

kriterier och att jag stödjer projektet. (*)

LEOKLUBBENS PRESIDENT (Namn textat) ____________________________________________________________________________________

Namnteckning _______________________________________________________________________  Datum ______________________________

Telefon _______________________________________  E-post ____________________________________________________________________

Som distriktsguvernör/guvernörsrådsordförande samtycker jag till att vara anslagsadministratör samt säkerställa korrekt och effektiv administration

av detta anslag enligt det syfte som har godkänts av LCIF. Jag stödjer och uppmuntrar till insändande av denna ansökan till LCIF. (*)

DISTRIKTSGUVERNöR/GUVERNöRSRåDSORDFöRANDE (Namn textat) ________________________________________________________

Namnteckning _______________________________________________________________________  Datum ______________________________

Telefon _______________________________________  E-post ____________________________________________________________________

Distrikt/Multipeldistrikt ______________________________________________________________________________________________________

(*) Båda parter samtycker till och lovar att en slutrapport över användandet av detta anslag kommer att skickas in till LCIF enligt 

gällande regler.

(Projektutveckling) - Leomedlemmarna planerar projektet, fyller i ansökan och skickar den till Lions distriktsguvernör eller
guvernörsrådsordförande. Skicka en kopia till LCIFLeogrants@lionsclubs.org när ansökan skickas till distriktsguvernören/
guvernörsrådsordföranden.

(Insändande av ansökan) - Distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden granskar och undertecknar ansökan samt 
vidarebefordrar den därefter till LCIFLeogrants@lionsclubs.org.

(Granskning av LCIF) – LCIF erhåller och granskar ansökan. Det beslut som fattas kommer att kommuniceras till 
distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden och till leoklubbens president.

(Utbetalning av anslag) – Anslagsmedel för godkända projekt skickas till distriktets/multipeldistriktets konto för 
vidarebefordran till leoklubben, så att projektet kan genomföras. 

(Projektgenomförande/Rapportering) – Leoklubben genomför projektet i enlighet med den godkända handlingsplanen och
skickar efter dess genomförande in en slutrapport. Rapporten bör skickas till distriktsguvernören/guvernörsrådsordföranden
för granskning och därefter vidarebefordras till LCIF. Rapporter måste skickas till LCIF via e-post
LCIFLeogrants@lionsclubs.org.

aNsöKaN Måste uNdertecKNas av leoKlubbeNs PresideNt och lioNs distriKtsguverNör eller
guverNörsrådsordföraNde.

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

Telefon: 630-203-3819
Fax: 630-571-5735
LCIFLeogrants@lionsclubs.org
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