
Lions jorden runt uppmanas att stärka
sina insatser för blinda genom att göra
en utvärdering av de blindas situation i
deras område för att fastställa hur de kan
delta i kampen mot blindhet. Lions gör
insatser som aldrig tidigare för att nå
tusentals och till och med miljoner männi-

skor som är blinda eller riskerar att bli blinda. SightFirst är både
en utmaning och en möjlighet för Lions att utvidga sina insatser
med projekt som förebygger och botar blindhet.

Vad är ett SightFirst-projekt?
LCIFs SightFirst-medel stöder projekt som minskar klyftan

mellan vad som gjorts tidigare och vad som behöver göras för att
minska sådan blindhet som går att förebygga och bota. Förutsätt-
ningar och bestämmelser för beviljande av anslag följer i slutet av
denna broschyr.

Viktiga beståndsdelar i ett 
SightFirst-projekt:
• Bekämpar de vanligaste orsakerna till blindhet.

SightFirst-projekt måste vara inriktade på att bekämpa de
vanligaste orsakerna till blindhet som går att förebygga och
bota i ett land eller geografiskt område.

• Genomförs på nationell eller regional nivå. Sight-
First-projekt utarbetas på nationell eller multipeldistriktsnivå
för att göra dem så effektiva som möjligt. Lions samarbetar
med hälsovårdsmyndigheter eller annan behörig myndighet
för att koordinera projektet med landets strategi för före-
byggande av blindhet. På så sätt kan man försäkra sig om
att befintliga synvårdsprogram inte dupliceras.

• Utnyttjar experter och resurser. SightFirst-projekt stöds
av ögonvårdsexperter och andra som arbetar med att före-
bygga blindhet. Detta samarbete underlättar kvalitetskontrol-
len och optimum effektivitet.

• Utnyttjar kostnadseffektiva strategier. Ögonvården
tillhandahålls till lägsta möjliga kostnad. LCIFs SightFirst-
anslag är i regel en av flera finansieringskällor, inklusive
lokala Lions, andra organisationer som arbetar med förebyg-
gande av blindhet och regeringsorgan. Kostnaden kan

reduceras om mark, utrustning och tjänster doneras och
befintliga resurser utnyttjas. Ögonläkare och annan personal
ställer ofta upp utan lön eller arbetar för en låg lön.

• Använder teknik som är anpassad till lokala
förhållanden. Ett SightFirst-projekt tillhandahåller ögonvård
till ett stort antal människor, genom att utnyttja kostnadseffek-
tiva strategier och teknik som är anpassad till lokala förhål-
landen. Som regel godkänns inte projekt som utnyttjar avan-
cerad teknik för att behandla ett mindre antal människor.
Vetenskaplig forskning kommer inte heller att finansieras.

• Har mätbar effekt. Ett projektförslag ska ha klart angivna
syften och mål (t.ex. antal gråstarroperationer som kommer
att genomföras under ett år, ytterligare 25 vårdplatser på ett
ögonsjukhus så att dubbelt så många patienter kan behand-
las resp. antal personer som kommer att genomgå träning
under en tvåårsperiod). Projektplanen måste också omfatta
uppföljning och bedömning av om projektets mål på olika
nivåer har nåtts.

• Är inriktade på områden med otillräckliga hjälpre-
surser. SightFirst-projekt är riktade mot de fattigaste bland
de fattiga, som annars inte har tillgång till hjälp. Projekt som
hjälper människor som skulle kunna erhålla liknande vård
genom privata eller statliga hälsovårdsprogram finansieras
inte.

• Fordrar garantier för framtiden. SightFirst-projekt
måste planeras och administreras så att de kan fungera själv-
ständigt när LCIFs SightFirst-finansiering upphör. Om det t.ex.
gäller tillbyggnad av ett ögonvårdssjukhus måste hälsovårds-
ministeriet eller annan behörig myndighet försäkra att man
kommer att täcka vissa personal- och administrationskostna-
der. SightFirst-medel kan inte användas för långfristiga
administationskostnader.

• Involverar Lions. Lions måste delta aktivt på samtliga
nivåer av SightFirst-projektets utarbetande och genomföran-
de. Projektplanen måste visa att Lions är involverade på
projektplatsen, i driften och administrationen. När finansie-
ringen upphör ska Lions engagemang fortsätta för att försäk-
ra att programmet fortsätter att bekämpa blindhet. 

Hur man ansöker om LCIFs SightFirst-anslag
VÄGLEDNING FÖR ANSÖKAN OM OCH BESTÄMMELSER FÖR SIGHTFIRST ANSLAG

Verksamhetsmål: SightFirst – Lions kamp mot blindhet sätter in lionresurser på samtliga nivåer för att minska förekomst och spridning av sådan blindhet som
går att förebygga och bota.



SightFirst-ledarskap

Multipeldistriktets SightFirst-ordförande och
kommitté. För att ett SightFirst-finansierat projekt ska bli
framgångsrikt krävs effektiv ledning på distrikts- och multipeldis-
triktsnivå. SightFirst-kommitténs ordförande och medlemmar till-
sätts av guvernörsrådet (i multipeldistrikt) respektive distrikts-
guvernören (i enkeldistrikt). För kontinuitetens skull bör Sight-
First-kommitténs ordförande och medlemmar inneha sina
uppgifter i minst två år.

SightFirst-kommittén ansvarar för samordning av alla SightFirst-
aktiviteter på distrikts- resp. multipeldistriktsnivå. Ett viktigt
första steg är att granska de blindas situation i området för att
kunna fastställa hur Lions kan hjälpa. När man utarbetar
planerna ska SightFirst-ordföranden och kommittén samarbeta
med regeringsorgan, synvårdsexperter och andra privata orga-
nisationer för att försäkra sig om att resurserna utnyttjas på ett
effektivt sätt.

Projektkommittén. En projektkommitté ska tillsättas och
verka till dess SightFirst-projektet avslutats. Den ska ansvara för
planering, ekonomi och uppföljning. Denna kommitté ska vara
sammansatt av den närmast föregående, den sittande distrikts-
guvernören och den vice distriktsguvernören förutom de Lions
som är direkt involverade i projektets utveckling. 

Kommittén är också skyldig att tillsammans med anslagsansö-
kan tillställa LCIF namnet på tre Lions som kan ifrågakomma
som projektordförande resp. administratör. Efter att ett anslag
beviljats ska både projektordföranden och administratören
verka som vice kommittéordförande till dess projektet slutförts.

Projektordförande. Denna ordförande ska nomineras av
projektkommittén och godkännas av SightFirsts rådgivande
kommitté (SAC). Ordföranden är ansvarig för samordning av
alla detaljer som gäller projektets dagliga administration.
Han/hon bör utses tidigt så att han/hon kan vara med vid
utarbetandet av förslaget och är väl insatt i projektets samtliga
aspekter.

Anslagets administratör. Anslagets administratör ska
också nomineras av projektkommittén och godkännas av Sight-
Firsts rådgivande kommitté (SAC) när projektet godkänns.
Denna Lion ska verka som administratör till dess projektet
slutförts. I hans/hennes åligganden ingår att förvalta anslags-
medlen, göra utbetalningar och sköta bokföringsdetaljer. I
egenskap av vice ordförande för projektkommittén ska
han/hon i samverkan med ordföranden följa upp framstegen,
sammanställa rapporter för LCIF SightFirst och när så är
aktuellt anhålla om medel.

Teknisk rådgivare. För att hjälpa Lions med de medicinska,
tekniska och praktiska frågorna i samband med projektplane-
ringen har LCIF anställt tekniska rådgivare för vissa områden.
Rådgivaren samarbetar med multipeldistriktets eller distriktets
SightFirst-ordförande och fungerar som en förbindelselänk
mellan projektet och LCIF. Han/hon håller också kontakt med
lokala myndigheter och regeringsorgan, privata organisationer
och lokala synvårdsexperter.

Projektberedning och anslagsansökan är Lions skyldighet. Den
tekniska rådgivaren är emellertid en värdefull partner under
detta skede och kan ge råd om angelägna behov och lämpli-
ga lösningar, hjälpa till att utarbeta en handlingsplan och
budget, se till att projektet är kostnadseffektivt och utnyttjar tek-
nik som är anpassad till lokala förhållanden. Anslagsansökan
måste godkännas av den tekniska rådgivaren, som fortsätter
att vara involverad i projektets genomförande, uppföljning och
utvärdering efter att det har godkänts.

Vanliga orsaker till blindhet
SightFirst-projekt är inriktade på regionala prioriteter för före-
byggande av blindhet. Beroende på området som erhåller hjälp
kan projekten vara inriktade på en eller fler av följande vanliga
orsaker till blindhet:

• Gråstarr (en grumling av ögonlinsen)

• Trakom (en smittsam infektion som leder till ärrbildning och
grumlig hornhinna)

• Onchocerciasis (flodblindhet, en infektion som sprids av
parasitmaskar)

• Xeroftalmi (blindhet som orsakas av A-vitaminbrist, i första
hand hos barn)

• Glaukom (en förhöjning av ögats inre tryck som kan leda till
blindhet)

• Diabetisk retinopati (en följdsjukdom vid diabetes)

Samtidigt som Lions uppmanas att stödja lokala projekt inriktade
på andra synproblem (t.ex. ögonbanker för hornhinnetransplan-
tationer, ögonundersökningar och insamling av begagnade
glasögon) så finansieras de i regel inte genom SightFirst.



Beredning av anslagsansökan
Anslagsansökan ska beredas efter att man diskuterat

projektet med den tekniska rådgivaren, tillbörliga myndigheter,
lokala ögonläkare och LCIFs SightFirst-personal. LCIF rekommen-
derar att ett sammandrag över projektet sänds till stiftelsen innan
ansökningshandlingarna sammanställs.

För att ett projekt ska beaktas för SightFirst-finansiering måste
det officiella ansökningsformuläret (LCIF-40) sändas till LCIFs
SightFirst-avdelning. Ansökningshandlingarna bör om möjligt

sändas på engelska och budgeten anges i USD med uppgift om
växelkurs som använts. Förutsättningar och bestämmelser för
beviljande av anslag bör läsas noggrant och samtliga punkter
besvaras i detalj. Ritningar, proformafakturor på utrustning, foto-
grafier, etc. ska bifogas. Den bifogade budgeten måste specifice-
ra samtliga inkomstkällor och utgiftsposter samt ange vilka poster
som kommer att finansieras med SightFirst-medel respektive andra
medel. En handlingsplan, som anger vem som kommer att göra
vad och estimerade beräknade utgifter för respektive fas måste
också bifogas.

Urvalsprocess

Fullständiga ansökningshandlingar måste mottas av LCIFs
SightFirst-avdelning minst 60 dagar före SightFirsts rådgivande
kommittés (SAC) sammanträde. Denna är sammansatt av Lions
ledning och internationella synvårdsexperter och sammanträder
tre gånger varje år för att granska ansökningar. Kommittén
sammanträder i regel i augusti, oktober och april.

Innan en ansökan tas med på SACs dagordning granskas
den av SightFirst-personalen och SACs sekretariat för att kontrolle-
ra att det föreslagna projektet uppfyller gällande bestämmelser
och innehåller all nödvändig information. Ibland efterlyser man
ytterligare information och ändringar före en viss deadline.
Ansökningar som uppfyller bestämmelserna tas med på SACs
dagordning.

SAC går igenom varje ansökan och rekommenderar finansie-
ring av de projekt som uppfyller bestämmelserna. En rekommen-
dation kan stipulera att vissa punkter måste förtydligas eller
omarbetas innan projektet kan godkännas. Det kan också hända
att en ny ansökan behöver sändas in när de föreslagna ändring-
arna gjorts. Det är inte ovanligt att ansökningar som gäller fleråri-
ga projekt granskas av SAC minst två gånger innan kommittén
fattar sitt beslut. Det slutliga godkännandet om finansiering av ett
SightFirst-projekt ges av LCIFs förtroenderåd.

Efter SACs sammanträde erhåller samtliga sökande informa-
tion om beslutet som fattats. Godkända projekt erhåller ett brev
från LCIFs ordförande, instruktioner om förvaltningen av medlen
och ett avtal som ska undertecknas av anslagets administratör och
projektordföranden.

Projektledning

När ett multipeldistrikt resp. distrikt erhåller ett SightFirst-
anslag från LCIF tar de samtidigt på sig ett stort ansvar. För att ett
projekt ska bli framgångsrikt fordras ett skickligt management-
team, med anslagets administratör och projektordföranden i
spetsen. Andra medlemmar i projektkommittén är Lions och andra
som har erfarenheter av administration och ekonomi eller speciel-
la kunskaper om projektområdet. Dessutom sitter den närmast
föregående guvernören, distriktsguvernören och den vice distrikts-
guvernören i kommittén, som koordinerar aktiviteterna med multi-
peldistriktets resp. distriktets SightFirst-ordförande och -kommitté.

Ett av de första stegen är att underteckna LCIFs anslagsavtal,
som redogör för anslagsvillkoren. Lionmedlemmarna kan eventu-
ellt också uppmanas att skaffa ett samförståndsmemorandum från
regeringsorgan och medverkande organisationer.

Följande åligganden ingår i managementkommitténs
åligganden:

Uppföljning. Projektordföranden har hand om de dagliga
detaljerna i samband med projektets genomförande, vilket ska ske
i enlighet med godkänd tidsplan och budget. För att försäkra att
medel utbetalas i vederbörlig ordning behöver verksamheten
koordineras med anslagets administratör.

Administration. Anslagets administratör ska sköta den ekono-
miska rapporteringen över resursförbrukning och anhåller om
ytterligare medel från LCIF i enlighet med den i anslagsavtalet
fastställda tidsplanen. Ett speciellt konto ska upprättas för Sight-
First-medel. Detta ska tecknas av minst två personer. Tillbörliga
verifikationer måste åtfölja  anhållanden om ytterligare medel.
Utgifterna måste redovisas och överensstämma med budgeten
som godkändes när anslaget beviljades.

Framsteg. Projektkommittén ska noggrant följa upp all verksam-
het tills projektet slutförts. Framstegsrapport ska regelbundet
sändas till LCIF och likaså information om planerna för projektets
fortsättning.

Utvärdering. När projektet slutförts ska en bedömning göras av
om projektets mål på olika nivåer har nåtts. För fleråriga projekt
ska också en så kallad mid-term granskning göras. Man ska
också bedöma huruvida projektet har haft mätbar inverkan i
kampen mot blindhet.



Lionklubben eller distriktet gör en utvärdering av behovet av SightFirst-projekt.
Har preliminära diskussioner med lokala myndigheter och potentiella
samarbetspartner.

Förslag till insatser överlämnas till multipeldistriktets SightFirst-ordförande och 
-kommitté. Projektberedningen påbörjas och görs i överensstämmelse med
bestämmelserna för beviljande av anslag.

Multipeldistriktets SightFirst-ordförande koordinerar projektberedningen med
regeringsorgan, synvårdsexperter, andra organisationer, SightFirsts tekniska
rådgivare för området och personalen på SightFirst-avdelningen.

Samtliga parter beslutar att fortsätta med projektet. En officiell SightFirst-
ansökan sammanställs av liondistriktet (enkel- del- resp. multipel-). En
detaljerad handlingsplan, budget och tidsplan bifogas.

Anslagsansökan med erforderliga namnteckningar anländer till LCIFs SightFirst-
avdelning minst 60 dagar före SACs nästa sammanträde. SAC sammanträder tre
gånger om året (i regel i augusti, oktober och april).

LCIFs SightFirst-avdelning och SACs sekretariat granskar mottagna
ansökningshandlingar.

Vid behov efterlyses ytterligare information eller ändringar. En ansökning som
uppfyller aktuella bestämmelser tas med på SACs dagordning

SAC, som är sammansatt av Lions ledning och internationella synvårdsexperter,
rekommenderar att projekt ska erhålla SightFirst-finansiering. Det slutliga
godkännandet ges av LCIFs förtroenderåd.

Den sökande underrättas om att anslag beviljats. Vissa villkor kan förekomma.

Projektaktiviteterna påbörjas under ledning av SightFirsts projektkommitté.
Regelbundna rapporter och anhållanden om ytterligare medel sänds till LCIFs
SightFirst-avdelning.

Projektet avslutas. En utvärdering av måluppfyllelsen och mätbara resultat görs.
SightFirst:
Steg till
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1. Anslag kommer att beviljas till projekt som:

a. resulterar i en mätbar minskning av antalet personer som
är blinda i onödan eller antalet personer som riskerar att
bli blinda.

b. är inriktade på de vanligaste orsakerna till blindhet och
angelägna behov som inte tillgodoses på nationell eller
regional nivå.

c. närhelst möjligt utnyttjar befintliga experter och resurser
för att uppnå sitt mål.

d. utnyttjar kostnadseffektiva strategier och teknik som är
anpassad till lokala förhållanden.

e. gagnar ett ansenligt antal personer, som annars inte har
tillgång till hjälp.

2. SightFirst ska inte stödja projekt som i första hand arbetar
med vetenskaplig forskning.

3. Lokala Lions måste vara personligen engagerade i projektet.
Lions frivilliginsatser bör i möjligaste mån utnyttjas. Lions
namn bör om möjligt alltid användas i samband med projek-
tet. Ansökan om tillstånd att få använda Lions namn måste
inlämnas vid behov.

4. Projektplanen måste inkludera en rimlig garanti för att det
kommer att fungera självständigt när LCIFs finansiering
upphör.

5. Projektet måste godkännas av en behörig myndighet, som
också måste intyga att man är villig att samarbeta och stödja
detsamma och att det kommer att koordineras med en
nationell strategi för att förebygga blindhet.

6. SightFirst-anslag ska användas under projektets utvecklings-
skede och kan inte användas för att betala av lån eller
upprätta en reservfond.

7. SightFirsts tekniska rådgivare i det aktuella området kommer
att hjälpa de lokala lionmedlemmarna att utveckla ett projekt
som uppfyller bestämmelserna för beviljande av anslag. Alla
föreslagna SightFirst-projekt måste skriftligen godkännas av
den tekniska rådgivaren.

8. Det officiella ansökningsformuläret måste alltid användas.
Alla ansökningar kommer att granskas av SightFirsts rådgi-
vande kommitté. Projektets budget måste vara detaljerad och
inkludera samtliga projekterade och faktiska inkomst- och
utgiftskällor. Fullständiga ansökningshandlingar måste anlän-
da till LCIFs SightFirst-kontor minst 60 dagar före den rådgi-

vande kommitténs sammanträde för att komma med på
dagordningen.

9. En anslagsansökan kan sändas in av ett distrikt (enkel-, del-
eller multipel-). Den måste vara godkänd av distriktsrådet i
enkeldistrikt resp. guvernörsrådet i multipeldistrikt, vilket ska
bekräftas genom att protokollet från det sammanträde vid
vilket ansökan godkändes, bifogas.

En projektkommitté ska tillsättas och verka till dess SightFirst-
projektet avslutats. Den ska vara ansvarig för projektets
planering, ekonomi och uppföljning. Kommittén ska för
projekt i enkeldistrikt vara sammansatt av den närmaste före-
gående distriktsguvernören, den sittande distriktsguvernören
och den vice distriktsguvernören. För multipeldistriktsprojekt
ska kommittén vara sammansatt av den närmast föregående
guvernörsrådsordföranden, den sittande guvernörsrådsord-
föranden och den inkommande guvernörsrådsordföranden
eller (om den inkommande guvernörsrådsordföranden inte
ännu valts) av en annan tjänsteman i enlighet med respektive
multipeldistrikts stadgar och arbetsordning.

För den händelse ett projekt fortsätter efter verksamhetsårets
slut ska kommitténs sammansättning ändras så att de tre
medlemmarna är den närmast föregående distriktsguvernö-
ren, den sittande distriktsguvernören samt vice distriktsgu-
vernören och motsvarande ändringar göras i sammansätt-
ningen av multipeldistriktets kommitté. Samma förfarande ska
följas varje efterföljande år till dess projektet har slutförts.

En anslagsansökan som kommer från ett enkeldistrikt måste
vara undertecknad av distriktsguvernören. En anslagsansökan
från ett deldistrikt, som tillhör ett multipeldistrikt, måste vara
undertecknad av distriktsguvernören, guvernörsrådsord-
föranden och multipeldistriktets SightFirst-ordförande.

När en anslagsansökan kommer från ett multipeldistrikt måste
den vara undertecknad av guvernörsrådsordföranden och
multipeldistriktet SightFirst-ordförande.

SightFirsts projektkommitté ska tillställa LCIF namnet på tre
Lions (i preferensordning) som kan ifrågakomma som
projektordförande, tillsammans med biografisk information,
bakgrund och erfarenheter. Denna information ska bifogas
anslagsansökan. Dessa Lions kan vara f.d. internationell tjän-
stemän eller multipeldistrikts- eller distriktstjänstemän, även om
detta inte är en förutsättning.

SightFirst
Förutsättningar och bestämmelser 

för beviljande av anslag
Verksamhetsmål: SightFirst – Lions kamp mot blindhet sätter in lionresurser på samtliga nivåer för att minska förekomst och spridning
av sådan blindhet som går att förebygga och bota.



10. Anslaget kommer att överlämnas till liondistriktet (enkel-, del-
eller multipel-) och ska administreras av anslagets administ-
ratör. SightFirsts projektkommitté ska tillställa LCIF namnet på
tre Lions (i preferensordning) som kan ifrågakomma som
anslagets administratör, tillsammans med biografisk informa-
tion, bakgrund och erfarenheter av ekonomisk administration.
Denna information ska bifogas anslagsansökan och kommer
att granskas av LCIF. Det slutliga valet kommer att göras av
LCIFs ordförande i samverkan med SightFirsts rådgivande
kommitté.

Projektordföranden, anslagets administratör och SightFirsts
projektkommitté ska arbeta tillsammans för att se till att
projektet genomförs såsom planerat. De ska öppna ett
bankkonto som kräver namnteckningar från två av projekt-
kommitténs medlemmar för uttagande av medel. Den ena
måste vara anslagets administratör.

Projektordföranden och anslagets administratör, som utsetts
av LCIFs ordförande, måste underteckna en kopia av
anslagsavtalet.

11. Administratörens och projektordförandens insatser ska varje
år granskas av LCIF, som förbehåller sig rätten att ersätta en
av dem eller båda två, om detta anses ligga i projektets
intresse.

12. Projektet ska tydligt identifiera att det genomförts under
medverkan av LCIF och SightFirst.

13. Projekt där Lions och/eller deras familjer direkt eller indirekt
gagnas av ett anslag kommer inte att beaktas.

14. Mottagare av anslag är skyldiga att med jämna mellanrum
avge en framstegsrapport samt en slutrapport, när projektet
slutförts. Ett speciellt formulär kommer att tillställas anslagets
administratör. Detta efterlyser information om uppnådda
resultat och hur pengarna har använts. När så är möjligt bör
fotografier, tidningsurklipp och annat material som visar att
arbetet slutförts, bifogas. Ett distrikt som försummar att sända
in slutrapport kommer inte att erhålla ytterligare anslag. För
projekt som genomförs under en längre period gäller att
anslagets administratör måste avge framstegsrapporter i tre
år efter att LCIFs finansiering upphört. 
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