
Elever som deltar i  
SEL-program ökar sina 
akademiska resultat  
med upp till 11 %1

lcif.org

FÖRBÄTTRAR ETT LANDS UNGDOM OCH FRAMTID  

Barndomen är inte alltid 
enkel. Ungdomar kan känna 
sig överväldigade när de 
utvecklas socialt, emotionellt 
och intellektuellt. Lyckligtvis 
kan elever i Ukraina, 
speciellt ungdomar som 
inte bor hemma på grund 

av konflikter, inhämta värdefulla färdigheter om att hantera 
skolan och framtiden tack vare Lions Quest - Tillsammans, 
det största ungdomsprogram som erbjuds av Lions Clubs 
International Foundation (LCIF). 

År 2006 beviljades 
Lions ett anslag på 
USD 25 000 från LCIF, 
för att lansera Lions 
Quest i Kiev. På senare 
tid har insamlade 
medel från lokala 
medlemmar, samt 
med anslag från LCIF, 
resulterat i över USD 
300 000 att använda till implementering av en förbättrad 
version av Lions Quest - Tillsammans och en utökning av 
programmet. Uppskattningsvis har 160 000 elever och  
9 600 lärare i 200 skolor gynnats.

Tidigare distriktsguvernör Dr Valentin Kravchenko sade: 
”Vi stödjer skolor i deras insatser att implementera Lions 
Quest för att hjälpa alla barn i Ukraina utveckla färdigheter 
i konfliktlösning, vara bekväma med mångfald, hantera 
känslor, vara uthålliga vid motgångar och uppnå god 
psykisk hälsa. Vårt mål är att hjälpa alla barn i Ukraina 
genom Lions Quest.” 

”Vårt mål är att 
hjälpa alla barn i 
Ukraina genom 
Lions Quest.”
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Ungdomar



LCIF är den anslagsbeviljande delen av organisationen som stärker Lions hjälpinsatser i samhällen runtom i världen. En majoritet av de 
donationer LCIF erhåller kommer från Lions medlemmar. 100 procent av varje donation stödjer Lions hjälpinsatser genom LCIF:s anslag och 
program. 

Ungdomar är bara ett av de hjälpområden som får stöd av LCIF och Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Med finansiellt stöd från Lions 
medlemmar och klubbar runtom i världen stärker Kampanj 100 medlemmarnas hjälpinsatser inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och 
humanitära insatser, såsom att bekämpa den globala epidemin diabetes, samt gör viktiga framsteg i de utökade områdena barncancer, 
hungersnöd och miljön. 

STÖD ERA HJÄLPINSATSER 
GENOM ATT STÖDJA ER 
STIFTELSE 
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Finansierar hjälpinsatser, levererar lösningar
Harvard University fann att elever som deltog i Lions Quest hade en förbättrad uppfattning av skolklimatet samt kände fysisk 
och emotionell trygghet9. I mer än 35 år har LCIF finansierat Lions Quest-program runtom i världen. Vårt åtagande fortsätter.  

Källor/Noteringar: 1Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., & Schellinger, K. (2011). Påverkan vid förbättring av elevernas sociala och emotionella lärande: En metaanalys av skolbaserade SEL-program. Barns 
utveckling: 82 (1), 405-432; 2Förenta Nationerna; 3Världshälsoorganisationen; 4,5,6,7UNICEF; 8Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). En granskning av forskning om skolklimat. Granskning av forskning om 
utbildning, 83(3), 357-385; 9Jones, S., Kahn, J., Nelson, B., och Temko, S. (2019). ”Rapport år 2: En kvasiexperimentell utvärdering av Lions Quest - Tillsammans i två mellanstadieskolor.” Cambridge, MA: Harvard University Graduate 
School of Education. Anslagsbelopp kan ändras.

 
LIONS QUEST- 
ANSLAG TILL 

LOKALA PARTNERSKAP 
lanserar/ 

reaktiverar programmet

UPP TILL  
USD 15 000

LIONS QUEST-
PROGRAMMETS 

ANSLAG 
utvecklar/ 

utökar programmet

UPP TILL  
USD 150 000

För barnen
Under vad som borde vara en bekymmersfri tid i livet står många ungdomar inför 
skrämmande utmaningar. Fundera över dessa situationer i denna del av världen:

25 %                  
av eleverna har blivit mobbade 2,4 miljoner                  

ungdomar går inte i skolan4 

Ungdomars alkoholkonsumtion:  

Ett stort folkhälsoproblem

eller har varit involverade i ett fysiskt bråk 
eller blivit fysiskt attackerade2

≥1 av 10 dricker varje vecka vid 15 års ålder  
~10 % blir fulla första gången vid 13 års ålder 
eller yngre3

DET ÄR I EUROPA. GLOBALT SER SITUATIONEN UT SÅ HÄR:

LIONS QUEST  
PR-ANSLAG 

introducerar programmet  
i samhället

UPP TILL  
USD 1 500

ANSLAG TILL  
DISTRIKT OCH  
KLUBBAR SOM  

PÅVERKAR SAMHÄLLET 
kan sökas till lokala projekt i 

distrikt och klubbar

ANSLAGSBELOPP                              
VARIERAR

1 av 3 elever 
rapporterar att de har blivit 
mobbade på nätet.  20 % 
rapporterar att de har skolkat 
från skolan  på grund av det 
eller våld5

2 av 3 elever 
i 160 länder oroar sig 
 över våld i och   
omkring skolan6

Förmåga att läsa 
och  mobbning 
hänger intimt  ihop7

Skolor med ett positivt   
skolklimat tack vare Lions Quest 
 har lägre frånvaro  och mindre 
mobbning8


