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Distriktens och klubbarnas anslag för hjälpinsatser (DCG) erbjuder en ny möjlighet för Lions medlemmar att 

stödja humanitära aktiviteter i deras samhällen. Dessa anslag finansieras genom klubbarnas och distriktens 

egna bidrag till stiftelsen. Programmet sporrar således Lions medlemmar att donera pengar både till LCIF och 

till Lions hjälpprojekt som är förenliga med stiftelsens fokusområden. Alla projekt måste godkännas av LCIF.

Programmet är tillgängligt både för distrikt och klubbar. enligt programmet kommer 15 % av ospecificerade donationer att  
avsättas för distriktens och klubbarnas anslag. donationer som är öronmärkta för ett specifikt program eller fokusområde  
(dvs. katastrofhjälp, ungdomar, syn etc.) kommer inte att kvalificeras vid beräkningen av det belopp som ställs till förfogande 
för distriktet eller klubben. Multipeldistrikt kan inte ansöka om dessa anslag.

distrikten och klubbarna måste uppfylla en minsta donationsnivå för att göra det möjligt att få 15 % av deras donationer att 
räknas gentemot deras tillgängliga medel som kan kommas åt genom programmet.

•	För	distrikt	är	miniminivån	för	donationer	10 000	USD	per	verksamhetsår

•	För	klubbar	är	miniminivån	för	donationer	5 000	USD	per	verksamhetsår

distrikt och klubbar som kvalificerar för programmet kommer att ha möjlighet att använda intjänade pengar till att genomföra 
lokala projekt och att komma åt de pengarna genom att skicka in en ansökan om anslag för distriktens och klubbarnas  
hjälpinsatser eller använda dem som en del av ett matchande lokalt anslag för en annan ansökan om anslag genom LCiF:s  
anslagsprogram.

Klubbarna har möjlighet att behålla sina dCG-pengar för att använda i klubben, eller att överlåta pengarna till sitt distrikt så  
att de kan räknas in i distriktets dCG-konto.

Pengar som har tillkommit under innevarande verksamhetsår är tillgängliga för respektive kvalificerat distrikt eller klubb  
följande verksamhetsår. både distrikten och klubbarna kommer att ha möjlighet att spara intjänade pengar under en  
15-årsperiod. Giltigheten för de pengar som inte används under den 15-årsperioden kommer löpande att gå ut och återigen 
överlåtas till LCiF.

det belopp som ett distrikt eller en klubb kan ansöka om kommer att avgöras av de respektive kvalificerade distriktens eller 
klubbarnas donationer från föregående år, eventuella pengar som återstår från tidigare år, minus pengar som tidigare begärts 
av respektive distrikt eller klubb.

i början av varje verksamhetsår kommer LCiF donor services att meddela distrikten och/eller klubbarna vilka som är behöriga 
att ansöka om anslag för distriktens och klubbarnas hjälpinsatser. 

SyFte:

FörutSättnInGAr För FInAnSIerInG:
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Ansökningsförfarande för LCIF:s anslag för 
distriktens och klubbarnas hjälpinsatser

1. Lionmedlemmarnas projekt måste ta itu med ett viktigt humanitärt behov och tillhandahålla en möjlighet att sätta Lions i 
fokus i de samhällen de hjälper. 

2. anslagssökande måste skicka in sina projektförslag genom att använda ansökningsformuläret för LCiF:s anslag för  
distriktens och klubbarnas hjälpinsatser.

3. det maximala anslagsbeloppet som kan begäras baseras på det saldo som det ansökande distriktet eller klubben har 
tillgängligt för tillfället beroende på det belopp som genererats genom kvalificerade donationer till LCiF.

4. anslagsansökningarna kan skickas in via vilket liondistrikt eller vilken lionklubb som helst som har ett pengasaldo  
tillgängligt. ansökningar som skickas in av distrikt måste undertecknas av innevarande distriktsguvernör och godkännas 
av det innevarande distriktsrådet. Klubbansökningar ska undertecknas av innevarande klubbpresident och godkännas 
av innevarande klubbstyrelse. tillämpligt mötesprotokoll från det möte där ansökan godkänts måste bifogas ansökan.

5.	Ansökningar	ska	skickas	in	till	LCIF	minst	90	dagar	innan	projektstart	för	att	säkerställa	att	handläggningstiden	är	 
tillräcklig.

6. Lionmedlemmar och/eller deras familjer kan inte erhålla direkta eller yrkesmässiga fördelar från projekt inom detta  
program, eller ha ett ägandeintresse i projekt som erhåller stöd från LCiF.

7. Projekt som erhåller medel måste tydligt demonstrera att projektet möjliggjorts av Lions och LCiF, genom lämpligt  
uppmärksammande, skyltar och Pr-aktiviteter.

8. när projektet har slutförts är bidragsmottagarna ansvariga för att skicka in en rapport som beskriver projektets resultat 
och användningen av anslaget i detalj.

9. Projekten bör slutföras inom ett år från och med LCiF:s godkännande, såvida inget annat specificerats av stiftelsen.

Distrikt och klubbar som ansöker om anslag bör tillhandahålla  
följande information om sina projekt.

Projektbeskrivning:

1. Projektets namn:

2. Projektets plats:

3. belopp som sökts från LCiF:

4. antal människor som direkt kommer att gagnas av projektet:

5. beskrivning av de specifika problem som man ska fokusera på:

6. Projektets strategi och handlingsplan, inklusive tidsplan:



goDkännanDe av ansökan

ett godkännande av distriktsrådet eller klubbstyrelsen måste medfölja varje anslagsansökan. bifoga en kopia av protokollet från det  
distriktsråd eller klubbmöte där ansökan godkänts. Godkännandet bör specifikt hänvisa till det anslagsbelopp som begärs. 

UnDerskrifter som intygar goDkännanDet: (innevarande distriktsguvernör eller klubbpresident från den ansökandes 
distrikt eller klubb)

”Jag intygar att jag har gått igenom ansökan om LCiF:s anslagsansökan. Jag intygar att den angivna informationen såvitt jag vet är korrekt 
och att behovet föreligger enligt det som angetts i ansökan. Jag godkänner denna ansökan och kommer att göra allt jag kan som förvaltare 
av det eventuella anslag som beviljas för att säkerställa att anslaget används på lämpligt och effektivt sätt, att pengarna redovisas som sig 
bör samt att obligatorisk rapportering till Lions Clubs international Foundation görs.” 

distriktsguvernörens eller klubbpresidentens namn  

distriktets namn eller klubbens namn och nummer

adress

telefon Fax 

e-post

namnteckning  datum

ansökningar och frågor som gäller anslag ska skickas till LCiF på: LCifdistrictandclub@lionsclubs.org

Frågor som gäller donationer eller ett distrikts eller en klubbs saldo av tillgängliga medel ska ställas direkt  
till donor services på: donorassistance@lionsclubs.org.

Lions Clubs International Foundation
300 West 22nd Street | Oak Brook, IL 60523-8842 USA

Telefon: +1-630-203 3819
Fax: +1-630-571 5735
E-post: lcif@lionsclubs.org
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intäkt utgifter

begärt anslagsbelopp XXX usd Punkt 1: XXX usd

andra källor (i förekommande fall) XXXX Punkt 2: XXXX

totaLsuMMa XXX usd totaLsuMMa XXX usd

ProjektbUDget

inkludera en specificerad budget för hela projektet genom att använda tabellformatet som visas nedan. 


