
Lions Clubs International Foundations (LCIF) nödanslag ger omedelbar nödhjälp åt offer av naturkatastrofer
genom lionklubbars hjälpprogram över hela världen. Nödanslag på upp till 10 000 USD finns tillgängliga för
katastrofhjälp i liondistrikt efter tornados, orkaner, jordbävningar, tyfoner, monsuner, isstormar, löpeldar,
översvämningar orsakade av skyfall och liknande naturkatastrofer.

Förutom de villkor som finns uppräknade i Nödanslagsansökan, måste de ansökande följa dessa riktlinjer för att
garantera ett snabbt och effektivt mottagande av medlen.

VILKA ÄR DE OMEDELBARA BEHOVEN?
Nödanslagsmedel är begränsade till att bemöta katastrofoffrens mest akuta och vitala behov omedelbart efter en
katastrof. Nödanslag är inte avsedda för mer långsiktiga behov såsom återuppbyggnad av hus och byggnader,
eller ersättning av hushållstillbehör och personliga tillhörigheter. (LCIF:s standardanslag kan finnas att tillgå för
långsiktiga projekt som bemöter behoven för viktiga samhällsinstitutioner). Nödanslag riktar in sig på följande
akuta behov:

• mat

• dricksvatten

• kläder,

• filtar

• medicin och medicinska tillbehör

• rengöringstillbehör

• hygienartiklar

FASTSTÄLLA BEHOV
Lionmedlemmar uppmuntras att aktivt leta reda på och ta itu med de mest brådskande behoven för att maximera
utnyttjandet av medlen. Lions är mest uppskattade när de köper och levererar tillbehören direkt till offren. Till
exempel efter tornadon i Joplin, Missouri, USA fick Lions reda på att ett härbärge hade öppnat dörrarna för familjer
som blivit hemlösa efter tornadon och att det kämpade för att kunna tillhandahålla 120 extra måltider varje dag.
Lions använda nödanslagsmedlen till att ta en ur personalen med på livsmedelsinköp för att se till att de köpte
tillräckligt med de rätta tillbehören för att kunna uppfylla deras överväldigande behov. I Japan lagade
lionmedlemmar varm mat och serverade den till de hemlösa och till frivilliga räddningsarbetare. Efter flera
dagar med bara konservburksmat uppskattade verkligen samhällsmedborgarna den lagade måltiden. Detta är
en möjlighet för lionmedlemmar att utföra en praktisk räddningsaktivitet i sina samhällen. Var påhittig!

ARBETA MED PARTNERS
Lionmedlemmar uppmuntras att arbeta med partnerorganisationer såsom Röda Korset, för att slå samman arbetet
och ha större inverkan i de drabbade samhällena. Nödanslagsmedel kan dock inte ges till en annan organisation.
Lionmedlemmar måste använda medlen själva och direkt.

FRÅGOR?
LCIF kan ge förslag på lämplig användning av anslagsmedel och fastställa akuta behov. Kontakta Humanitarian
Programs Department på +1-630-203-3819 eller på lcifemergencygrants@lionsclubs.org.
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