Lions Quest marknadsföringsanslag
Ansökningsformulär
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 marknadsföringsanslag kan beviljas på upp till USD 1 500, dock högst 25 anslag varje verksamhetsår. (Högst två per
multipeldistrikt, oavsett om multipeldistriktet eller ett eller fler distrikt ansöker tillsammans). Anslagsansökningar tas emot och
beviljas fortlöpande fram till dess att anslagsmedlen har förbrukats.

Ansökan
Lions Quest marknadsföringsanslag är utformat för att hjälpa distrikten att öka förståelsen för och marknadsföringen av Lions
Quest-programmet. Tack vare detta anslag kan distrikten ansöka om upp till USD 1 500 från Lions Clubs International Foundation
att användas till marknadsföring av programmet, till exempel informationsseminarier för Lions medlemmar, idrottsledare och/eller
skolpersonal.
Syftet med dessa seminarier är att tillhandahålla information och strategier både till medlemmar och icke medlemmar om hur man
inleder ett Lions Quest-program. Ett idealiskt seminarium innehåller presentationer av Lions Quest-instruktörer, kunniga medlemmar,
skolpersonal eller LCIF:s personal, vilka belyser kursplan och utbildning av skolpersonal, strategier att kontakta lokala skolor samt
hur man finner lämplig samarbetspartner och ordnar finansiering.

Detta är en ansökan från o distrikt

o multipeldistrikt

Kontaktperson_______________________________________________________________ Titel____________________________________________

Adress______________________________________________________________________________________________________________________

Ort__________________________________________________________________________________________________________________________

Postnummer___________________________________________________ Land_________________________________________________________

E-post_________________________________________________________ Telefon________________________________________________________
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Programbeskrivning - Informationsseminarier
Målgrupp:

o Lions medlemmar o Skolpersonal o Andra grupper

Beskriv formatet och målet med seminariet.

Kommer ni att samarbeta med andra organisationer? Hur kommer de att involveras?

Beskriv hur seminariet kommer att tillgodose lokala behov.

Vilka tekniker kommer att användas för att göra uppföljning bland deltagarna?

Tillhandahåll en tidsplan över planering och genomförande av programmet. Var specifik.

Programbeskrivning - Andra aktiviteter
Beskriv formatet och målet med den planerade marknadsföringsaktiviteten.

Hur kommer detta projekt att öka förståelsen för och/eller kännedomen om Lions Quest-programmet bland Lions medlemmar,
skolpersonal, idrottsledare och andra?

Tillhandahåll en tidsplan över planering och genomförande av aktiviteter med anslagsmedel. Var specifik.
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Budget
Specificera intäkter och kostnader för seminariet/programmet. Intäkterna bör vara lika stora som kostnaderna.

Intäkt
LCIF:s marknadsföringsanslag

Kostnad
USD 1 500

Andra intäkter (specificera)

Lokalhyra
Mat/Dryck
Audiovisuell utrustning
Presentatörens kostnader
Tryckning/Frakt
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 I - Projektfinansiering och sammanställning av budget
Riktlinjer och kriterier
Anslagskriterier
Lions distrikt, multipeldistrikt eller en kombination av distrikt kan skicka in ansökan. Ansökningar från individuella klubbar accepteras
inte. Det finns inget krav på matchande medel i detta anslagsprogram. En kunnig medlem, skolpersonal, instruktör eller annan personal
kan leda seminariet. Dessa seminarier kan rikta sig till Lions medlemmar, skolpersonal och/eller idrottsledare. Anslag kan inte sökas
för att ersätta kostnader vid evenemang som redan har genomförts.
Exempel på hur anslaget kan användas
Högsta anslagsbelopp är USD 1 500 och det kan användas till att genomföra seminarier under ledning av kunniga medlemmar,
skolpersonal, instruktörer eller annan personal för att informera medlemmar, skolpersonal, idrottsledare eller andra lämpliga grupper.
Exempel på godkända kostnader i samband med seminariet:
•
•
•
•
•
•

Lokalhyra
Hyra av audiovisuell utrustning, till exempel bärbar dator och projektor
Marknadsföringsmaterial och frakt
Mat och dryck till deltagarna
Flyg, hotell och kostnad för instruktör eller personal om han/hon leder seminariet
Lokal transport från flygplats till hotell till möteslokal och tillbaka till flygplats om instruktör eller personal har genomfört
en presentation
• Kostnad för instruktör
Andra marknadsföringsaktiviteter som resulterar i ökad förståelse för och medvetenhet om Lions Quest-programmet kommer att tas
under övervägande. Det är till fördel om Lions medlemmar kan tillfråga skolor, universitet, högskolor eller idrottsklubbar om de är villiga
att tillhandahålla möteslokal samt att informera om evenemanget på skolan, universitetet, högskolan eller i idrottsklubben.
Mottagare av anslag måste skicka in en komplett rapport som beskriver resultaten av seminariet, antal personer som deltog, beskrivning
av uppföljning som har gjorts, kontaktinformation till dem som är intresserade av att stödja en Lions Quest-kurs samt uppmärksamhet
i media som evenemanget har skapat. Kopior av annonser, affischer, seminariets dagordning och utvärderingar från deltagarna bör
också inkluderas i slutrapporten.

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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