Katastrofanslagsprogram
Lionmedlemmar över hela världen fortsätter att prioritera katastrofhjälp som en av
de viktigaste lokala serviceaktiviteterna. Lions Clubs International Foundation (LCIF)
erbjuder nu många olika ﬁnansieringsalternativ till stöd för lionledda arbeten under
de olika skedena av katastrofarbetet. Lionmedlemmar är betydelsefulla personer i sina
samhällen och spelar en viktig roll i denna process. Lionmedlemmar ansvarar för
att utvärdera behoven i sina distrikt så att man kan maximera räddningsarbetet.
Beroende på samhällets behov och lionmedlemmarnas handlingsplan, gör utökade
ﬁnansieringsalternativ från LCIF det möjligt för lionmedlemmarna att ha större inverkan
i de samhällen där de lever och verkar.

Ett anslag för varje fas av en katastrof
Katastrofberedskap
Anslaget för katastrofberedskap är till för liondistrikt som är intresserade av att samarbeta med lokala myndigheter och andra
samhällsorganisationer för att planera och förbereda inför framtida katastrofarbeten. Målet är att fastställa lionmedlemmarnas roll i
samhället före katastrofen inträffar.
• Anslag på 5 000 – 10 000 USD kan beviljas
• Distrikt kan ansöka en gång vart tredje år, klubbar kan inte ansöka
• Lokala medel måste utgöra 10 % av anslagsansökan
• Måste ansökas om före en katastrof inträffar
• Prioritet ges till distrikt som är utsatta för regelbundna och upprepade naturkatastrofer och sådana som utser ALERT-ordföranden
(eller liknande position).
• Medlen måste användas inom 6 månader efter de togs emot
• Ansökan måste i detalj ange hur lionmedlemmarnas projekt stöder samhällets allmänna lokala akut- och katastrofberedskap.
Vilka typer av aktiviteter kvaliﬁcerar? Lionmedlemmars deltagande i lokal katastrofhjälp och ALERT-utbildningsprogram; lagring av
material och tillbehör för framtida arbete, inklusive skapande av ALERT-paket; förhandssupport för första instansens hjälparbetare,
matbanker, sjukvårdsanläggningar och provisorisk logi; utbildningsaktiviteter för att öka samhällets beredskap och kännedom

Omedelbara behov
Nödanslaget är för liondistrikt som vill hjälpa till med katastrofoffrens omedelbara behov direkt efter en naturkatastrof.
• Anslag på 5 000 – 10 000 USD kan beviljas
• Distriktsguvernören måste ansöka inom 30 dagar efter katastrofen inträffade; klubbar kan inte ansöka
• Åtminstone 100 personer måste vara drabbade och/eller blivit hemlösa på grund av katastrofen
• Medlen måste användas inom 30 dagar efter de togs emot
• Ansökan måste i detalj ange lionmedlemmarnas handlingsplan för deras aktiva inblandning i att tillhandahålla
omedelbar hjälp åt katastrofoffren
Vilka typer av aktiviteter kvaliﬁcerar? Inköp och distribution av förnödenheter, såsom mat, vatten, kläder, ﬁltar, första hjälpen-artiklar
och rengöringsartiklar

Kortsiktiga räddningstjänster
Samhällsåterhämtningsanslag är för liondistrikt som vill stötta kortsiktig uppstädning och reparation när andra organisationer redan
har tillmötesgått de omedelbara behoven. Räddningsarbetet fokuserar på mindre eller speciﬁka befolkningsgrupper bland de som
drabbades av katastrofen.
• Anslag på upp till 20 000 USD kan beviljas
• Distriktsguvernören måste ansöka inom 60 dagar efter katastrofen inträffade; klubbar kan inte ansöka
• Distrikt kan ansöka en gång var 6 månad
• Åtminstone 100 personer måste vara drabbade och/eller blivit hemlösa på grund av katastrofen
• Byggnadsprojekt kvaliﬁcerar inte
• Medlen måste användas inom 60 dagar efter de togs emot
• Ansökan måste i detalj ange lionmedlemmarnas handlingsplan baserat på deras utvärdering av kortsiktiga
behov, inklusive en budget och tidsplan.
Vilka typer av aktiviteter kvaliﬁcerar? Köp av utrustning och tillbehör för avlägsnande av skräp; utrustning och material för
mindre reparationer och renovationer av husgrupper, sjukvårdsanläggningar, skolor och andra offentliga institutioner; koordinering
av blodinsamlingar och temporära/mobila ögonvårdskliniker för katastrofoffren, för att ersätta förlorade glasögon

Långsiktig återuppbyggnad/utrustning
Standardanslaget är för liondistrikt som är intresserade av att bygga upp eller utrusta viktiga offentliga anläggningar, såsom skolor,
sjukvårdsanläggningar och center för äldre och handikappade som skadades av en naturkatastrof. Det här är en möjlighet till matchande
anslag som kräver lokal ﬁnansiering från lionmedlemmarna. Anslagens storlek ligger mellan 10 000 USD och upp till 100 000 USD.
Ytterligare villkor kan förekomma. Se Kriterier och ansökan om standardanslag.

Viktiga punkter:
• Det ﬁnns en separat ansökan och separata kriterier för varje typ av anslag. Ytterligare villkor kan förekomma.
• Distrikt kan ansöka om antingen ett nödanslag eller ett samhällsåterhämtningsanslag, men inte båda.
• Katastrofanslag kan inte överlämnas till en annan instans, grupp eller organisation. Lionmedlemmarna måste leda
projekten eller katastrofarbetet.
• En slutlig rapport krävs när anslagsprojektet har utförts. Om rapporten inte skickas in i tid kan det påverka distriktets

För mer information om dessa anslag, gå till www.lcif.org eller kontakta LCIF:s
avdelning för humanitära program på LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org,
eller ring +1-630-203-3819.
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möjlighet att kvaliﬁcera för framtida ansökningar om anslag.

