Lions Quest samarbetsanslag
Kriterier och ansökan
Lions Quest - Tillsammans är ett skolbaserat utbildningsprogram som tillhandahåller barn och
ungdomar de färdigheter de behöver för att hjälpa dem leva hälsosammare liv, säga nej till droger
och utveckla goda färdigheter. Tillsammans för barn 5-10 år hjälper dessa barn att utveckla
grundläggande sociala färdigheter. Tillsammans för barn i åldern 10-14 år är det mest spridda
programmet och det hjälper barnen att förbättra sin självdisciplin, sitt goda omdöme, att ta ansvar,
sätta upp mål och att fatta bra beslut. Tillsammans för ungdomar i åldern 14-19 år lär dem bland
annat att delta i frivilliginsatser och att lösa konflikter. De olika programmen är utformade att kunna
användas under hela barnets uppväxt på väg mot vuxenlivet.

Anslagsöversikt
Lions Quest samarbetsanslag kan bevilja upp till USD 15 000 per anslag, max ett anslag per distrikt och verksamhetsår samt
max två anslag per multipeldistrikt och verksamhetsår. Anslagsansökningar tas emot och beviljas fortlöpande fram till dess att
anslagsmedlen har förbrukats.

Ansökan
Anslagsprogrammet skapades för att ge Lions distrikt och multipeldistrikt tillgång till en mindre summa pengar som kan användas
på många sätt, för att stödja Lions Quest-programmet. Syftet med anslagsprogrammet är att starta upp Lions Quest-program i
nya områden eller återuppliva inaktiva program. Eftersom anslag beviljas fortlöpande, bör denna typ av anslag användas för att dra
nytta av Lions Quest-program som redan existerar.
Anslagsmedlen kan användas till att:
• Stå värd för en eller flera utbildningar för skolpersonal.
• Genomföra aktiviteter för att marknadsföra Lions Quest, till exempel informationsmöten för Lions medlemmar, skolpersonal,
idrottsledare, anställda i kommunen eller andra möjliga samarbetspartner.
• Översätta eller anpassa Lions Quest kursmaterial.
• Etablera samarbeten med skolor, idrottsklubbar och lokala myndigheter.
• Utvärdera Lions Quests resultat, både kvalitativt och kvantitativt.

Detta är en ansökan från o distrikt

o

multipeldistrikt

Kontaktperson_______________________________________________________________ Titel____________________________________________

Adress______________________________________________________________________________________________________________________

Ort__________________________________________________________________________________________________________________________

Postnummer___________________________________________________ Land_________________________________________________________

E-post_________________________________________________________ Telefon________________________________________________________
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Avsnitt
Beskrivning av programmet
1. Beskriv projektets format och mål:

2. På vilket sätt kommer projektet att hjälpa Lions medlemmar att samarbeta med andra organisationer, för att marknadsföra Lions Quest?

3. Hur kommer dessa medel användas för att återuppliva inaktiva program i områden där Lions Quest tidigare varit aktivt?
Hur kommer dessa medel användas för att introducera Lions Quest i nya områden?

4. På vilket sätt kommer dessa aktiviteter generera fortsatt expansion av Lions Quest-programmet i ert område?

Projektkommitté
5. En projektkommitté, bestående av minst tre inblandade parter, leder projektet och bör innehålla: Lions medlemmar och andra partner,
till exempel skolpersonal, föräldrar, idrottsledare och representanter från lokal myndighet om detta är möjligt. Vänligen tillhandahåll
information om medlemmarna i projektkommittén.
Namn_______________________________________________________________________ Titel____________________________________________
Namn_______________________________________________________________________ Titel____________________________________________
Namn_______________________________________________________________________ Titel____________________________________________

Andra kommittémedlemmar:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Tidsplan
6. Vänligen tillhandahåll en tidsplan för projektets aktiviteter. Var så specifik som möjligt.
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Avsnitt
Budget
7. Vänligen bifoga en budget för programmet. Specificera intäkter och kostnader (i förekommande fall). Intäkterna bör vara lika stora
som kostnaderna.

Intäkt
LCIF samarbetsanslag

Kostnad
USD 15 000

Andra intäkter (specificera)

Översättning*
Anpassning/Design av kursplan*
Kursavgift*
Kurslogistik
Kursmaterial
Kostnader för instruktör
Utvärdering
Seminarier/Möten
Marknadsföring
Övrigt (specificera)

Totala intäkter

Totala kostnader

*Vissa kategorier kanske inte är tillämpliga för ert projekt.
Kommentarer om föreslagen budget:

Intygande av guvernörsrådsordförande eller distriktsguvernör
Så vitt jag känner till är informationen i denna ansökan korrekt och det finns behov av programmet på det sätt som har angivits. Jag
godkänner denna ansökan och jag skall göra allt jag kan för att säkerställa att anslaget administreras på ett effektivt sätt, att korrekt
bokföring upprätthålls samt att rapportering till Lions Clubs International Foundation görs.

Guvernörsrådsordförande/Distriktsguvernör (namn textat)

Namnteckning

Datum

Adress

E-post

Telefon

Projektkoordinator (namn textat)

Namnteckning

Datum

Adress

E-post

Telefon
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Avsnitt
Riktlinjer och kriterier
1. Anslagsansökningar för initiativ som genomförs på distrikts- eller multipeldistriktsnivå kommer att tas under övervägande.
Ansökningar från individuella klubbar accepteras inte.
2. Det finns inget krav på matchande medel i detta anslagsprogram.
3. Anslag kan inte sökas för att ersätta kostnader vid evenemang som redan har genomförts.
4. Sökande distrikt/multipeldistrikt bör etablera ett samarbete med organisationer och myndigheter i samhället för att expandera Lions
Quest. Lions medlemmar uppmuntras att samarbeta med skolor, lokala och nationella myndigheter, universitet och idrottsklubbar.
5. Ansökan om anslag kommer att övervägas efter det att det påvisats att det finns intresse för programmet i lokala skolor, att det
kommer att tas emot väl samt att det finns ett engagemang för Lions Quest-programmet och att det kan användas i lokala skolor.
Stödjande dokumentation måste framläggas, vilken kan bestå av brev och/eller annan korrespondens från personal vid skolor,
universitet, myndigheter eller idrottsklubbar.
6. Prioritet kommer att ges till distrikt/multipeldistrikt som avser använda anslaget för att utöka Lions Quest-aktiviteter i stor skala.
Distrikt/multipeldistrikt uppmuntras att följa upp denna anslagsansökan med en ansökan om humanitära initiativ för Lions Questanslag.
7. Det krävs att en projektkommitté 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.
8. Sökande distrikt 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 Lions Quest-programmet kommer att marknadsföras
vid multipeldistriktets/distriktets evenemang, ett externt PR-program, en möjlighet för klubbarna att "adoptera" lokala skolor etc.
9. 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.
10. Sökande distrikt/multipeldistrikt med pågående Lions Quest-anslag från avdelningen för humanitära program måste påvisa varför
dessa nya medel är nödvändiga. Prioritet kommer att ges till distrikt/multipeldistrikt som inte har några pågående anslag.

Insändande
Den ifyllda ansökan ska skickas till:
E-post: lionsquest@lionsclubs.org
Post:
Lions Quest
Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
Telefon: 844-567-8378
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