LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

DIABETESANSLAG
VÄGLEDNING

Anslagsprioriteringar

Viktig information

LCIF:s diabetesprogram fokuserar på storskaliga projekt
som förebygger diabetes, hantering av, information om
samt undersökningar som har utformats för att förbättra
allmänhetens hälsa i ett område. Programmet stödjer
projekt som arbetar med ett eller fler av följande områden:

Antal anslag
Endast två diabetesanslag kan
finnas öppna och vara aktiva i ett
och samma distrikt. För distrikt
som omfattar flera länder är
gränsen två anslag per land. På
multipeldistriktsnivå kan endast ett
diabetesanslag i taget vara öppet
och aktivt.

Ungdomsläger, samlingar och symposier
Uppmuntra samverkan och utbildning i olika grupper på
ett positivt och medicinskt säkert sätt.
Utbildning av personal och kapacitetshöjning
Diabetesutbildning för sjukvårdspersonal och/eller utbilda
lokala diabetesinformatörer.
Utveckling av infrastruktur och inköp av utrustning
Förbättring av tillgången till diabetesvård genom
expansion av hälsovårdsenheter, renovering och inköp av
utrustning.
Diabetesundersökningar med uppföljningsplaner
i samarbete med sjukvårdpersonal som utformats för att
finna individer i riskzonen.

Minsta och högsta anslagsbelopp
Minsta anslagsbelopp är USD
10 000. Högsta anslagsbelopp
för enkeldistrikt är USD 150 000
och högsta anslagsbelopp för
multipeldistrikt är 250 000.
Krav på matchande medel
Minst 25 procent av projektets
totala budget måste vara i from av
kontanta medel från lokala Lions.
Minst hälften av dessa matchande
medel måste vara donerade av
Lions, den återstående delen
kan komma från projektpartner.
Minst två lionklubbar måste bidra
finansiellt till projektet.
Sista datum
Ansökningar måste vara inskickade
minst 90 dagar före mötet med
LCIF:s förtroenderåd (i januari,
maj och augusti varje år).
Specifika sista datum finns i Lions
evenemangskalender: lionsclubs.
org/events.

Tips gällande ansökan
		• Ge detaljerade svar på alla frågor i ansökan. Ej fullständiga ansökningar eller
ansökningar som inte följer formatet för LCIF:s diabetesanslag kommer inte att
godkännas.
• Eftersom

diabetesprojekt kan vara av teknisk natur måste Lions
medlemmar samarbeta med diabetesorganisationer, sjukvårdspersonal,
hälsovårdsmyndigheter eller ideella organisationer för att säkerställa att projekt
ligger i linje med fastställda riktlinjer.
•S
 töd från partner måste dokumenteras i ett brev eller avtal som anger på vilka
specifika sätt partnern kommer att stödja projektet.
•S
 kicka in budgeten i USD och tillhandahåll en beskrivande text för varje kostnad.
• Tillhandahåll kopior av tillhörande handlingar och material.
•E
 n elektronisk ansökan föredras. Ansökningar kan skickas till lämplig regional
specialist vid LCIF eller till diabetesgrants@lionsclubs.org.
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Ungdomsläger, samlingar och symposier
LCIF:s diabetesanslag stödjer organiserade grupper i samhället samt aktiviteter utformade
att uppmuntra samverkan och utbildning i olika grupper på ett positivt och medicinskt
säkert sätt. Projekt bör förbättra eller utöka läger med övernattning, dagsläger, samlingar
eller symposier som främjar egen hantering av sjukdomen samt hälsovårdsutbildning.
LCIF:s diabetesanslag finansierar:
•R
 enovering och uppgradering av befintliga diabetesläger
•E
 n liten del av allmänna verksamhetskostnader för läger, till exempel
förbrukningsvaror och programkostnader som har som mål att öka kvaliteten och/
eller antalet som får hjälp
•S
 amlingar och symposier för sjukvårdspersonal som fokuserar på diabetesvård
LCIF:s diabetesanslag finansierar INTE:
• Individuell sponsring/stipendier
• Lägerdeltagares resor
•N
 ybyggnation och etablering av läger
•S
 törre verksamhetskostnader (såsom hyra eller köp av mark)

Utbildning av personal och kapacitetshöjning
LCIF:s diabetesanslag stödjer utbildning och kapacitetshöjning för att etablera eller utöka
medicinsk, klinisk eller annan yrkesmässig expertis. Projekt bör öka kunskapen bland
hälsovårdspersonal så att de kan tillhandahålla bättre tjänster gällande att förebygga och
hantera diabetes. Projekt kan även ha som mål att utbilda Lions medlemmar till lokala
diabetesinformatörer vilka kan informera om att förebygga och hantera sjukdomen.
LCIF:s diabetesanslag finansierar:
• Kursavgifter för utbildningsprogram med medicinsk ledning
• Professionell utveckling i flera sektorer avseende diabetes
• Stipendier, transport- och boendekostnader relaterade till utbildning
LCIF:s diabetesanslag finansierar INTE:
• Löner till nyligen utbildad personal
• Utbildning i ett annat land när det finns lokala utbildningsprogram
• Ej diabetesrelaterad utbildning

Utveckling av infrastruktur och inköp av utrustning
LCIF:s diabetesanslag stödjer ökad tillgång till högkvalitativa hälsovårdsenheter som
erbjuder diabetesvård genom att finansiera förbättring av infrastruktur, expansion och inköp
av utrustning. Projekt bör öka kvalitet och kvantitet av diabetesrelaterad service till grupper
som inte har någon eller begränsad tillgång till denna typ av service.
LCIF:s diabetesanslag finansierar:
•R
 enovering av befintliga diabeteskliniker eller medicinska enheter för att utöka
kapaciteten
• Medicinsk utrustning som används för diabetesdiagnoser och vård
• Medicinsk utrustning för diabetesundersökningar och komplikationer
LCIF:s diabetesanslag finansierar INTE:
• Etablering av nya medicinska enheter eller diabeteskliniker
•V
 erksamhetskostnader, såsom hyra eller köp av mark, eftersom enheterna redan
bör vara etablerade och bärkraftiga
• Utrustning för forskning, dialys, biokemisk analys eller avancerad hjärtsjukvård
•U
 trustning för behandling av ögonsjukdomar kopplade till diabetes (se LCIF
SightFirst-anslag)
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Diabetesundersökningar med uppföljningsvård
LCIF:s diabetesanslag stödjer lokala diabetesundersökningar och aktiviteter i
samarbete med hälsovårdspersonal. Projekt bör öka kunskapen om diabetes och dess
komplikationer bland utsatta individer och samhällen genom att tillhandahålla tillgång till
diabetesundersökningar, nätverk för remisser och uppföljningsvård måste finnas.
LCIF:s diabetesanslag finansierar:
• Logistik och hyra av lokal
• Dagersättning till medicinsk personal eller rådgivare
• Diabetesundersökningar och förbrukningsvaror
LCIF:s diabetesanslag finansierar INTE:
• Patientkostnader, stöd eller ersättningar
• Insulin eller annan medicin
• Medicinsk utrustning som inte är relaterad till diabetesundersökningar
• System för förlöpande kontroll av blodsocker

Besök lionsclubs.org/diabetesgrants för mer information.

Anslagsansökan från början till slut
Ett anslag från LCIF hjälper Lions medlemmar att öka sin påverkan. Vill du veta mer om hur anslag fungerar?
Ta del av processen, från början till slut.
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Genomför en bedömning av samhälls-/
projektbehov. Projekt
måste fokusera på ett
humanitärt behov som
inte har tillgodosetts.

Granska
anslagsansökan och
kriterier.

Diskutera projektidén
med LCIF vid behov.

Fyll i ansökan.
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Skicka in ansökan till
LCIF innan sista datum.

LCIF kommer att
tillhandahålla
återkoppling om
ansökan vid behov.
Genomför eventuella
ändringar.

Anslagsförslaget
granskas av
LCIF:s styrelse eller
rådgivande kommitté.

Sökande får
information om
styrelsens eller
kommitténs beslut.
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Anslagsmedel utbetalas
när anslagsvillkoren för
godkända projekt har
uppfyllts.

Projektet inleds.

Skicka in
framstegsrapporter
till LCIF.

Skicka in en slutrapport
när projektet är
avslutat.

Varje program har specifika krav och processer.
Om du önskar mer information är du välkommen att besöka lcif.org/grants eller kontakta en av LCIF:s
programspecialister.
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