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Lions Quest är ett utbildningsprogram för skolor och idrottsklubbar som tillhandahåller

barn (5-19 år) med viktiga färdigheter, för att hjälpa dem att leva hälsosammare liv, säga

nej till droger och utveckla positiva egenskaper. Lions Quests kursplan är ett av de mest

spridda programmen i världen om socialt och emotionellt lärande. Programmet har 

anpassats och översatts till mer än 40 språk, det används i över 100 länder och dess 

insatser är imponerande. Sedan Lions Clubs International Foundation (LCIF) inledde

Lions Quest-programmet 1984 har mer än 16 miljoner barn haft nytta av programmet.

Besök gärna www.Lions-Quest.org för ytterligare information om programmet.

Lions Quest-programmet kan se något olika ut i olika länder, men normalt finns det 

ett program för olika åldersgrupper. I Skandinavien finns även lokala webbsidor om 

programmet på respektive språk. Programmet för barn i åldern 5-9 år hjälper dem att

utveckla grundläggande social och emotionell kompetens och lägger samtidigt grunden för 

en hälsosam livsstil. Programmet för barn i åldern 10-14 år vägleder dem att förbättra sin 

självdisciplin, sitt goda omdöme, att ta ansvar, sätta upp mål och att fatta bra beslut. Att 

förbättra dessa färdigheter kan hjälpa unga människor att undvika negativa influenser, till 

exempel droger och alkohol. Programmet för ungdomar i åldern 14-19 år lär dem bland annat 

att delta i frivilliginsatser samt viktiga färdigheter som att lösa konflikter. De olika programmen 

är utformade att kunna användas under hela barnets uppväxt på väg mot vuxenlivet.

Denna möjlighet till anslag är utformad för multipeldistrikt, distrikt och enkeldistrikt härefter kallade sökande distrikt, för att stödja

utveckling eller expansion av Lions Quest-programmet där Lions medlemmar har en detaljerad plan med åtagande från lokala skolor

att genomföra programmet, eller i områden där programmet har varit aktivt i flera år men där ett betydande antal skolor inte har

genomfört programmet. Sökande distrikt bör även identifiera specifika områden där behoven är som störst (till exempel områden

med låga inkomster) och där fokusera extra mycket på genomförande av programmet.

Anslaget gör det möjligt att öka antal skolor, idrottsklubbar och lionklubbar som är involverade i programmet (horisontell expansion)

och gör det även möjligt för skolor som i dag endast använder ett Lions Quest-program att även använda de andra två (vertikal expansion).

LCIF-anslaget kan användas till att genomföra kurser för skolpersonal, utbilda instruktörer, köpa böcker, översätta och anpassa böcker,

producera och trycka kursmaterial, undersöka effekterna av programmet, utvärdera genomförande och betala vissa administrativa

kostnader. 

LCIF-anslaget är inte avsett att vara ett fortlöpande finansiellt stöd för väletablerade program. Projektet bör ha stöd från Utbildnings-

departementet och/eller andra tillämpliga utbildningsmyndigheter (till exempel lokala rektorsområden, lokal utbildningsmyndighet,

lärarorganisationer etc).

Anslagsansökan bör beskriva en handlingsplan som specificerar: (1) Projektets ledningsstruktur och styrkommitté. (2) Rutiner för att

identifiera och ta hand om skolornas engagemang. (3) Kriterier som styr klubbarnas engagemang. (4) En tidsatt handlingsplan för

genomförande av programmet, inklusive åtagande från skolor eller idrottsklubbar som kommer att genomföra programmet. 

Handlingsplanen bör innehålla mätbara mål samt mål gällande kostnadseffektivt genomförande av Lions Quest-programmet i skolor

och idrottsklubbar under hela projektet. Anslag kan sökas för projekt som pågår under ett till två år.

Lions Quest-anslag kan sökas på upp till USD 150 000 för ansökningar från ett multipeldistrikt eller två eller fler deldistrikt respektive

upp till USD 50 000 för ett enkeldistrikt eller deldistrikt. Det belopp som söks från LCIF får inte överstiga 75 procent av den totala

projektkostnaden. Minst två klubbar måste vara involverade i anslagsansökan och i projektet för att ansökan ska behandlas.

Sökande distrikt som ansöker om ett anslag måste samla in 25 procent av projektkostnaden lokalt. 

Översikt över Lions Quest-programmet
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Avsnitt I - Projektfinansiering och sammanställning av budget

De lokala matchande medlen på 25 procent som krävs kan bestå av donationer från

klubbar, anslag från lokala stiftelser och ideella organisationer, sponsring från företag

och förväntade medel från lokala skolor eller andra typer av finansiellt stöd. Prioritet

kommer att ges till projekt där lokal finansiering överstiger minimikravet på 25 procent.

Sökande distrikt rekommenderas starkt att öka sin andel av de matchande medlen

(minst 25 procent krävs) för varje ny ansökan som skickas in.

LCIF uppmuntrar sökande distrikt att söka ytterligare medel från skolor, idrottsklubbar, andra organisationer, lokala myndigheter och

företag. Det finns flera olika sätt att söka lokala medel, till exempel: 

•   Fråga lokala företag, myndigheter och skolor om att dela på kostnaderna för inköp av Lions Quests böcker och/eller att ge bidrag

till kostnaderna för utbildning av lärare.

•   Ansök om matchande medel från lokala organisationer och stiftelser som arbetar med ungdomar eller har intresse av det 

geografiska området.

•   Förhandla med hotell eller universitet att tillhandahålla boende utan kostnad eller till lågt pris i samband med utbildning av lärare.

•   Uppmuntra lokala lionklubbar att donera medel som motsvarar utbildning av minst en lärare för varje lärare som har utbildats tack

vare anslagsmedlen från LCIF.

Donationer i natura

Donationer i natura kan samlas in som en del av den lokala finansieringen. Emellertid kan donationer i natura endast inkludera värdet

för de lokaler där Lions Quest-utbildningar kommer att genomföras och värdet av donerade måltider för utbildningarnas deltagare om

dessa kommer att doneras av en leverantör. Donationer i natura får inte överstiga 25 procent av lokalt matchande medel. Dokumentation

från donatorn krävs, för att verifiera ett korrekt värde av donationen.

Projektkostnader

Följande är några vanliga kostnader i samband med Lions Quests anslagsprojekt. Kontakta LCIF för information om andra projekt-

kostnader än nedanstående, vilka kan komma att uppstå i samband med genomförande av projektet. Kostnaderna kan variera från 

projekt till projekt. 

Utbildning av lärare: Lions Quest-anslaget och Lions lokala medel bör tillhandahålla möjligheter till utbildning av grupper av lärare och

därmed kunna införa Lions Quest i flera dussin skolor. Sökande distrikt kan stödja projektet ytterligare genom att hjälpa till vid platsen för

utbildningen, logistik, transporter och måltider. Lärarna utbildas vanligen i grupper om 20-35 deltagare under en till två dagar.

Böcker/Material: I de flesta länder betalas böcker för lärare, elever och föräldrar separat från kostnaden för själva utbildningen. I de

fall böcker eller annat material inte är inkluderat i utbildningen bör dessa budgeteras separat. 

Översättning/Anpassning: Det kan bli nödvändigt att översätta, anpassa, modifiera och/eller utöka programmets material, för att göra

programmet kulturellt och språkligt lämpligt för införande och användande i ett område om översatt material inte finns. I dessa fall kan

anslaget täcka kostnader för professionell översättning och anpassning av kursmaterial. Inkludera i så fall offert avseende kostnader för

översättning och anpassning tillsammans med ansökan.

Utformning/Design: Om översättning är en del av projektet måste sökande distrikt även säkerställa att professionell personal finns för

utformning/design av textmaterialet inför tryckning. I dessa fall kan anslaget täcka kostnader för professionell utformning och design.

Inkludera i så fall offert avseende kostnader för utformning/design tillsammans med ansökan.

Utbildning av instruktörer (endast för nationella instruktörer): Anslagsmedel kan användas för utbildning av nationella instruktörer,

för att därmed hålla kostnaderna nere och driva programmet utan stöd utifrån. Ytterligare kostnader kan förekomma. Verifiera dessa

kostnader med Lions Quest Department vid LCIF.

Exempel:           

Lokal finansiering (25 %):  USD 16 666

LCIF-anslag (75 %):           USD 50 000

Totalt (100 %):                  USD 66 666
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Administration: Budgeten kan innehålla rimliga belopp öronmärkta för administrativa kostnader, till exempel utskick till klubbar och

skolor, telefon samt administrativt bidrag till projektordföranden. Alla administrativa kostnader måste dokumenteras med kvitton i

slutrapporten. Administrativa kostnader får INTE överstiga 10 procent av den totala budgeten.

Ytterligare anpassning av innehållet: Sökande distrikt kan utveckla ytterligare eller kompletterande innehåll för särskilda målgrupper,

till exempel anpassning av programmet för flyktingar eller för att främja jämlikhet eller utformning av nytt material att användas av

idrottsledare. All utveckling av innehållet måste diskuteras och godkännas av Lions Quest Department innan arbetet inleds eller

inkluderas i anslagsbudgeten. 

Forskning och utvärdering: Projektets budget kan innehålla en rad avseende kostnader till stöd för forskning om effekterna av

väletablerade Lions Quest-program. Denna forskning bör genomföras av professionella forskare och ett forskningsförslag bör bifogas

anslagsansökan. Lions Quest Department måste konsulteras före insändande av forskningsbaserade ansökningar.

Projektets budget kan även innehålla en rad avseende uppföljning och utvärdering av programmet, till exempel besök på skolor och

enkäter som genomförs av Lions medlemmar och eventuella samarbetspartner. LCIF har utvärderingsverktyg som Lions medlemmar

kan använda. Lions medlemmar kan använda egna utvärderingsverktyg, men dessa måste vara godkända i förväg av LCIF.

Utformning av projektbudget:  

Projektets budget bör utvisa lika stora intäkter som kostnader. Budgeten bör utformas i två delar som beskrivs nedan:

DeL I - En budget som sammanfattar intäkter och kostnader för hela projektet krävs. Ange den växelkurs som har använts, i

förekommande fall.

DeL II – Tillhandahåll separat information (se nedan) som i detalj beskriver varje kostnad. 

Intäkt År 1 År 2 Totalt

Distriktets medel 

Skolornas medel

Myndighets medel

Organisationers

medel

Andra medel

LCIF

Totalt 

Kostnader År 1 År 2 Totalt

Kursernas logistik (1)

Instruktörens kostnader (2) 

Material (3) 

Översättning/Anpassning (4)

Tryckkostnader (5)

Särskilda möten (6)

Forskning och utvärdering (7)

Administration (8)

Övrigt (9)

Totalt 

Del I – Hela budgeten
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1. Ange hur många kurser som planeras och vilken typ, det vill säga

utbildning av lärare eller idrottsledare. Ange även antal deltagare

i varje kurs. Specificera all logistik, till exempel hyra av lokal,

utrustning, böcker, mat och dryck vid kursen.

2. Specificera instruktörens avgift och tillhörande kostnader, till ex-

empel resor, boende, måltider etc. 

3. Specificera vilken typ av material som beställs. Ange antal och

pris per styck samt om materialet är för elever eller kursdeltagare.

Kan omfatta material till lärare, arbetsböcker till elever etc. 

4. Förklara vilket material och för vilka årskurser som kommer att

översättas och/eller anpassas samt tillhandahåll proformafakturor

från leverantörer.

5. Förklara vad som kommer att tryckas, antal och till vilket pris. 

Tillhandahåll en proformafaktura för tryckkostnader. Antalet som

trycks bör anpassas till antalet kurser för lärare, idrottsledare

och/eller elever i detta projekt.

6. Ange och beskriv kostnader avseende särskilda möten, till 

exempel föräldramöten, informationsmöten etc. Specificera hur

många möten som planeras, syfte, typ av möte, antal deltagare

och vilket material som behövs, i förekommande fall.

7. Ange kostnader avseende uppföljning och utvärdering av 

programmet. Förklara vad detta belopp omfattar och vem som

ska göra utvärderingen. När professionell forskning genomförs 

av fristående forskare ska forskningsförslag, tidsplan och vad som

kommer att mätas bifogas ansökan.

8. Administrativa kostnader bör inte överstiga 10 procent av den 

totala projektkostnaden och måste specificeras.

9. Beskriv och specificera eventuella andra kostnader som inte har

angivits ovan, vilka är viktiga för genomförandet av detta projekt.

Del II – Specificering av kostnader
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När sökande distrikt beviljas ett anslag från LCIF att användas till ett Lions Quest-projekt

åtar distriktet sig ett stort ansvar. Projektets framgångar är beroende av en effektiv 

projektledningsgrupp, vilken ansvarar för administration av anslagsmedlen, marknadsföring

av programmet till klubbar och skolor samt genomförande av projektets aktiviteter, till 

exempel kurser och distribution av kursmaterial.

Lions Quest-anslag har som mål att stödja Lions distrikt och multipeldistrikt att utveckla

långsiktiga relationer med lokala skolor och idrottsklubbar, för att därmed stödja god och

berikande utveckling av unga människor. Förväntningen är att Lions Quest-kurser kommer

fortsätta att genomföras även efter det att LCIF:s anslagsmedel har förbrukats. Med 

anledning av detta är det mycket viktigt att projektledningen noggrant väljer de deltagare

som ska delta i utbildningen, vilka kommer att ha nytta av den och som har ett genuint 

intresse att införa programmet. Alla program bör utvecklas med det slutliga målet om 

fortsättning och egen bärkraftighet. 

Sökande distrikt förväntas även att följa upp genomförandet av programmet i skolor och

idrottsklubbar samt samla in grundläggande data gällande antal skolor och lärare som 

använder programmet samt antal elever som har haft nytta av det. 

Lions Quests styrkommitté – Roll och ansvar

Sökande distrikt ska utse en Lions Quest styrkommitté bestående av både lionmedlemmar

och icke medlemmar, till exempel ungdomsledare, på lämpligt sätt. Styrkommittén har till

uppgift att tillhandahålla fortlöpande stöd till projektets aktiviteter. Kommittén ska ledas av

en projektordförande, vilken bör vara lionmedlem med erfarenhet som lärare eller som 

organisatör av tidigare Lions Quest-aktiviteter. Om projektet genomförs i ett multipeldistrikt

bör alla distrikt vara representerade i kommittén. Erfarna personer inom utbildning eller

samhällsledare med ett starkt intresse för programmet bör också rekryteras. Emellertid bör

kommittén inte vara så stor att den blir svår att hantera. Kommitténs medlemmar bör vara

namngivna när ansökan skickas in till LCIF.

•   Sittande distriktsguvernör eller guvernörsrådsordförande vid tiden för anslagets
godkännande är anslagsadministratör och bör vara det under hela perioden av de
anslagsfinansierade aktiviteterna. Anslagsmedlen från LCIF och lokalt insamlade medel

till projektet ska handhas gemensamt av anslagsadministratören och projektordföranden.

Projektordföranden och anslagsadministratören är ansvariga för projektets ekonomi och

måste sammanställa rapporter och bokföring för granskning av guvernörsrådet före 

insändande till LCIF för godkännande. 

•   Projektordföranden bör inneha sin post under hela den anslagsfinansierade ak-
tiviteten. Projektordförandens ansvar innebär bland annat att engagera styrkommittén,

kommunicera med klubbar, utveckla strategier för att skapa intresse i skolor och

idrottsklubbar, samarbeta med Lions Quest-ordföranden på distriktsnivå, planera 

genomförande av kurser för lärare samt följa upp och rapportera om projektets aktiviteter

till multipeldistriktet och till LCIF. Projektordföranden bör ha ett genuint intresse av 

programmet och tillräcklig tid. Det är en god idé att ha en vice ordförande, i de fall den

ordinarie ordföranden inte kan fullgöra sina uppgifter på denna post.

Avsnitt II - Projektledning
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Anslagsansökningar ska skickas till LCIF:s Humanitarian Initiatives Department. Ansökan

kommer att genomgå en preliminär granskning av LCIF Humanitarian Initiatives Department

i samarbete med Lions Quest Department. Den preliminära granskningen kommer bedöma

hur väl den uppfyller kriterierna, till exempel handlingsplanen, projektets kostnader samt

om gällande standard för utbildning av lärare och andra tekniska aspekter uppfylls. Det är

vanligt att förtydliganden och/eller revideringar begärs under denna preliminära granskning.

Ansökan kommer att vara vilande till dess att alla frågor har besvarats på ett tillfredsställande

sätt och eventuella problem har lösts. 

När frågor och problem har lösts kan ansökan beviljas i den 

preliminära fasen och kan därefter tas upp i Lions Quest 

rådgivande kommitté vid ett ordinarie möte, vilket genomförs 

två gånger per år. Ett anslag kan beviljas (hela eller delar av 

beloppet), bordläggas eller avslås.

LCIF måste erhålla kompletta slutrapporter från alla tidigare

Lions Quest-anslag beviljade till Lions Quest-program i samma

distrikt eller multipeldistrikt innan ytterligare ansökningar om

anslag till expansion av program kan skickas in. LCIF kommer

att behöva viss tid till att granska insända slutrapporter innan

nya anslagsansökningar kan behandlas. Detta kan försena den

nya ansökan att gå vidare till slutlig granskning. 

Avsnitt III – Ansökans granskningsprocess

För att säkerställa att Lions medlemmar har stort engagemang för lokal insamling av medel under hela projektet kommer beviljade

anslag att utbetalas som delbelopp under hela projektperioden. Sökande distrikt måste ha 25 procent av lokala medel insamlade 

när ansökan skickas in. Detta gör det möjligt för LCIF att utbetala 25 procent av anslaget i en första utbetalning. För att erhålla

denna första utbetalning måste sökande distrikt skicka in ett kontoutdrag från sin bank, vilket utvisar att 25 procent av lokala 

medel har samlats in.

Framtida utbetalningar av anslaget är beroende av att LCIF erhåller kompletta rapporter inom föreskriven tid, vilka utvisar hur 

medel från tidigare utbetalningar har använts och hur lokal insamling av medel fortgår. Framtida utbetalningar kommer att vara 

lika stora som lokalt insamlade medel i sökande distrikt.

LCIF kräver att anslagsmottagare fortlöpande skickar in framstegsrapporter inom föreskriven tid under hela projektperioden, 

vilka beskriver projektets aktiviteter. Rapporterna bör skickas in var tredje till var sjätte månad. Alla utbetalningar av anslag måste 

rapporteras och dokumenteras. Underlåtenhet att rapportera inom föreskriven tid kommer att försena framtida utbetalningar.

LCIF kommer att följa upp resultat av pågående aktiviteter i projektet, för att säkerställa att verksamhetens insatser och att 

kursprogrammet är effektivt. LCIF har rätt att avsluta anslag som inte visar framsteg.

Avsnitt IV - Utbetalning av anslag och insändande av rapporter
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1. Anslagsmedlen får endast användas till att främja Lions Quest-programmet.

Tillåtna aktiviteter omfattar: Professionell verksamhet med kurser för lärare 

och idrottsledare, översättning, anpassning och distribution av Lions Quests

kursmaterial, utveckling av nytt innehåll och genomförandemodeller samt

utvärdering av programmets effektivitet.

2. Anslag kan sökas för projekt i distrikt, enkeldistrikt eller multipeldistrikt. 

Guvernörsrådet/distriktsrådet måste fatta ett officiellt beslut och protokollföra

detsamma om att långsiktigt stödja och marknadsföra multipeldistriktets/

distriktets Lions Quest-program. 

3. Lions Quest-anslag kan sökas för upp till 75 % av den totala projektkostnaden,

dock högst USD 150 000 för multipeldistrikt eller två eller fler distrikt respektive

USD 50 000 för distrikt eller enkeldistrikt.

a. Två eller fler deldistrikt kan skicka in en gemensam ansökan. I de fall två eller fler distrikt står bakom ansökan ska ett av 

distrikten utses officiell sökande, under vars namn ansökan kommer att registreras. En gemensam ansökan från två eller fler

deldistrikt kan uppgå till högst USD 150 000.

b. Ett deldistrikt eller enkeldistrikt får vid var tid endast ha ett beviljat anslag. Ett projekt måste vara avslutat och slutrapporten

inskickad innan en ny ansökan kan tas under övervägande. Att rapporten är komplett ska tas under övervägande när en ny

ansökan skickas in.

c. Länder som består av ett enkeldistrikt och ej distriktsindelade länder som består av tillfälliga zoner eller regioner kan ansöka

om högst USD 150 000. Multipeldistrikt eller deldistrikt som består av mer än ett land kan ansöka om upp till USD 50 000 per

land och dessa ansökningar kan skickas in separat. 

d. Anslag kan inte sökas till aktiviteter som redan har införts eller slutförts innan det sökta anslaget beviljas. Anslaget kan inte

användas till att ersätta redan ådragna kostnader. 

4. Sökanden måste lokalt samla in medel som motsvarar minst 25 procent av den totala budgeten. 

a. Minst 25 procent av de lokala medel som ska samlas in måste vara insamlade vid den tid när ansökan skickas in till LCIF. Detta

måste styrkas genom att bifoga ett bankkontoutdrag tillsammans med ansökan.

b. Ytterligare matchande medel kan samlas in under projektets genomförande, under förutsättning att det finns stort stöd att

samla in dessa medel lokalt. 

c. Donationer i natura kan samlas in som en del av den lokala finansieringen. Donationer i natura får inte överstiga 25 procent av 

totala lokala matchande medel. Donationer i natura kan bestå av lokal(er) för Lions Quest-kurser som ska genomföras eller

måltider till kursdeltagare. 

5. Ansökan om anslag kommer övervägas endast efter det att det har påvisats att det finns intresse för programmet i lokala skolor

och idrottsklubbar, att det kommer tas emot väl samt att det finns ett stort engagemang för Lions Quest-programmet och att

det kan användas lokalt. Stödjande dokumentation måste framläggas, vilken kan bestå av brev och/eller annan korrespondens

från personal vid skolor, universitet, myndigheter eller idrottsklubbar.

6. Sökande distrikt måste inkludera en analys avseende behov bland barn och ungdomar i området. (Sådan information kan 

erhållas från Utbildningsdepartementet eller liknande nationell eller regional myndighet). Barn och ungdomars behov i distriktet

måste relatera till Lions Quest-programmet, till exempel att säga nej till droger och våld, att förebygga mobbning, att fatta sunda

beslut och att delta i hjälpinsatser. (Detta för att skilja programmet från andra ungdomsfrågor, till exempel hälsoundersökningar,

idrottsaktiviteter etc). 

Avsnitt V - Anslagskriterier



LQ Anslagskriterier och ansökningsformulär 9

7.    Det krävs att en styrkommitté utses, vilken bör bestå av Lions medlemmar, skolpersonal,

föräldrar, idrottsledare och representanter för lokala myndigheter och organisationer. 

Denna kommitté kommer att ge råd, leda och säkerställa det framgångsrika 

genomförandet av programmet. Anslagsmottagare måste informera LCIF om alla 

ändringar i sammansättningen av styrkommittén.

8.    Sökande distrikt ska utse en projektledare som har det övergripande ansvaret för 

anslagsrelaterade Lions Quest-aktiviteter, till exempel genomförande av kurser, 

framtagande av material samt utvärdering och rapportering. Ordföranden leder 

styrkommittén och innehar sin post under hela den anslagsfinansierade aktiviteten. 

Projektordföranden och anslagsadministratören (guvernörsrådsordförande i 

multipeldistrikt respektive distriktsguvernör i distrikt) ansvarar gemensamt för

anslagsmedlen under hela den anslagsfinansierade aktiviteten. Begäran att ändra 

antingen projektordförande eller anslagsadministratör måste godkännas av LCIF. 

9.   Sökande måste säkerställa att det finns ett distriktsomfattande stöd för programmet och 

att klubbarnas engagemang kommer att fortsätta på lång sikt. Ansökan måste bland 

annat innehålla planer om hur programmet kommer att marknadsföras vid multipeldistriktets/

distriktets evenemang, ett PR-program och en funktion för klubbarna att “adoptera” lokala

skolor etc. Projektbudgeten i ansökan kan innehålla rimligt belopp avseende administration,

men detta belopp får inte överstiga 10 procent av den totala budgeten.

10. I ansökan måste även intygas att lokala medlemmar kommer att vara representerade vid 

alla Lions Quest-kurser, utbildningar och speciella evenemang.

11. I ansökan måste det även finnas en strategisk plan för uppföljning av projektet. Ett krav 

gällande rapportering är att sökande distrikt måste följa upp införande av programmet i

skolor som har erhållit stöd i form av utbildning och/eller material samt samla in data om det

antal personal som använder programmet och det antal elever som har deltagit i Lions Quest-

klasser. LCIF kan komma att begära in ytterligare insamling av data eller rekommendera

utvärderingsverktyg efter behov.

12. Utbetalning av anslag görs i flera omgångar. En första utbetalning kommer göras efter

det att anslaget har beviljats av Lions Quest rådgivande kommitté och denna utbetalning

får inte överstiga 25 procent av det totala anslagsbeloppet. Efterföljande utbetalningar ska

göras baserat på insamling av lokalt matchande medel. 
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Ansökan bör skickas in till LCIF Humanitarian Initiatives Department och vara avdelningen tillhanda senast sista datum för ansökan.

Sista datum är 90 dagar före alla möten i Lions Quest rådgivande kommitté. Ansökningar ska normalt vara insända i början av maj

respektive början av oktober. Kontakta LCIF för närmare information aktuella datum. Vänligen följ nedanstående format i ett separat

dokument, för att svara på ansökans frågor. Alla frågor måste besvaras.

Allmän information
1.  Datum:__________________________________________________________________________________________________________

2.  Multipeldistrikt/Distrikt: ___________________________________________________________________________________________

3.  Land: ___________________________________________________________________________________________________________

4.  Sökande distrikt*: ________________________________________________________________________________________________

5.  Sökt belopp: USD ________________________________________________________________________________________________

    (*) Notera: Om två eller fler distrikt ansöker måste ett av distrikten anges som officiellt sökande distrikt.

6.  Ange namnen på alla lionklubbar som är involverade i att stödja detta projekt. __________________________________________

Behovsanalys/Nuvarande situation 

7. Vänligen berätta om angelägna frågor som ungdomar står inför i området där insatserna kommer att genomföras och betona 

frågor som gäller i alla samhällen eller särskilda frågor i samhällen med många ungdomar i riskzonen. Tillhandahåll data specifikt 

för områden där insatser kommer att genomföras tack vare detta anslagsprojekt.

• Ange information om antal barn och åldersgrupper i sökande distrikt.

• Om Lions Quest-programmet redan är aktivt i distriktet ska sökande berätta om antal skolor som använder programmet samt

inkludera en kort analys av nuvarande styrkor respektive utmaningar avseende pågående insatser att införa Lions Quest i skolor

och/eller idrottsklubbar.

    (Lokala och/eller nationella myndigheter har ofta rapporter och statistik om ungdomsfrågor – besök deras 

    webbsidor, för att ladda ner information).

Syfte och mål

8. Vänligen beskriv syfte och mål för sökande distrikts plan för utveckling och expansion av Lions Quest. Detta bör innehålla en

beskrivning av vad som ska uppnås under projektets genomförande, (ett till två år), och även specifika mål för det antal lärare 

som kommer att utbildas och skolor där programmet kommer att genomföras.

9. Beskriv strategier och handlingssteg för att nå ovanstående syfte och mål. Handlingsplanen bör innehålla en tidsplan och insatser

för de olika handlingsstegen. Kom ihåg att inkludera information om följande delar:

• Genomförande av pilotplan under det första året

• Strategi att skapa intresse för Lions Quest i lokala skolor

• Strategi och handlingsplan för att kommunicera med lokala lionklubbar

• Planer att nå ut till områden där insatserna behövs, till exempel områden med låginkomsttagare

• Kriterier för klubbarnas och skolornas deltagande (Hur kommer klubbar och skolor väljas ut att delta i dessa insatser?)

• En lista över de skolor och/eller lionklubbar som kommer att delta. (Om skolor har beslutat att använda en specifik kursplan

inom Lions Quest ska detta anges) Dessa skolor bör, speciellt om de inte betalar några matchande medel, underteckna en 

överenskommelse att genomföra programmet om deras lärare har utbildats

• Strategi och handlingsplan för att behålla skolorna i programmet

10.  Ange namn, titel och e-postadress på alla medlemmar i styrkommittén. Ange även information om eventuella Lions Quest-

kommittéer i distrikt och klubbar.

Avsnitt VI - Anslagsansökans format
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Finansiella krav:

11.  Tillhandahåll en projektbudget som beskriver intäkter och kostnader under hela anslagsprojektet. Sammanställ budgeten i det

format som beskrivs i Avsnitt I i denna information. De intäkter som anges för projektet bör vara lika stora som kostnaderna. 

Intäkterna bör beskriva en översikt över alla typer av finansiering av projektet. Ange även status för samtliga intäktskällor såsom

”Insamlat”, ”Utlovat” eller ”Förväntat” belopp (eller delar därav). Kostnaderna bör ange alla nödvändiga projektkostnader för

att genomföra projektet. Alla kostnader bör specificeras enligt information ovan som följer budgeten.

Godkännande av ansökan

12.  Multipeldistrikt/enkeldistrikt/distrikt måste få godkännande av respektive guvernörsråd/distriktsråd. Detta måste ske genom 

att bifoga en kopia av protokollet från det guvernörsrådsmöte/distriktsrådsmöte där beslutet om att godkänna anslagsansökan 

fattades. I de fall två eller flera distrikt står bakom ansökan måste ett protokoll från varje distrikt bifogas ansökan. 

Guvernörsrådsordföranden i multipeldistrikt respektive distriktsguvernören i enkeldistrikt/distrikt vid den tid ansökan skickas 

in ska vara anslagsadministratör.

Godkännande som krävs av distriktsguvernör eller guvernörsrådsordförande

Så vitt jag känner till är informationen i denna ansökan korrekt och det finns behov av programmet på det sätt som har angivits.

Genom att underteckna nedan godkänner jag denna ansökan och kommer göra allt jag kan för att säkerställa att anslaget 

administreras på ett effektivt sätt, att korrekt bokföring upprätthålls samt att regelbunden rapportering till Lions Clubs International

Foundation görs.

Guvernörsrådsordförande/Distriktsguvernör

Guvernörsrådsordförande/Distriktsguvernör namnteckning

Guvernörsrådsordförande/Distriktsguvernör (namn textat)                                               Distrikt

Adress                                                                                            Ort

Postnummer                                                                                                                                                Land

E-post                                                                                            Telefon
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Projektordförande

Projektordförande namnteckning

Projektordförande (namn textat)

Adress                                                                                            Ort

Postnummer                                                                                                                                                Land

E-post                                                                                            Telefon

Stöd för gemensam ansökan
*I de fall två eller fler distrikt ansöker. Jag/vi utser härmed:

_____________________________________________________ från distrikt ______________________________________________________

som officiellt sökande distriktsguvernör.

Namnteckning _______________________________________________________________________  Datum __________________________

Distriktsguvernör _______________________________________________ Distrikt_________________________________________________

Distriktsguvernör _______________________________________________ Distrikt_________________________________________________

Distriktsguvernör _______________________________________________ Distrikt_________________________________________________

Ansökan kan skickas via e-post eller vanlig post till LCIF. Emellertid föredrar vi ansökningar via e-post. Om ansökan skickas via post 

bör leverantör användas där försändelsen kan spåras (FedEx, UPS, DHL etc). Behåll kopior av allt material som har skickats till LCIF. 

När ansökan har ankommit kommer ett referensnummer tilldelas ansökan av LCIF och sökande distrikt kommer att underrättas via 

e-post. Sökande distrikt bör använda referensnumret vid förfrågningar till LCIF om status för ansökan. Ansökningar via e-post ska 

skickas till LCIFhumanitarianprograms@lionsclubs.org.

När ansökan skickas via vanlig post ska följande adress användas:
Lions Clubs International Foundation

Attn: Humanitarian Initiatives Department

300 W. 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842, USA

Kontakta Humanitarian Initiatives Department via e-post

LCIFhumanitarianprograms@lionsclubs.org.
Kontakta Lions Quest Department via e-post lionsquest@lionsclubs.org.
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