
LCIF:s anslagsmöjligheter

STÖDJER HJÄLPINSATSER



Anslag om barncancer

USD 10 000 - USD 150 000.

Hjälper till att stödja och förbättra livskvaliteten för barn med cancer och deras familjer.

• Vad finansierar vi? Nybyggnationer och utbyggnad av infrastruktur, till exempel 

familjehem, barnvänliga områden vid behandlingscenter, transport av patienter, 

utbildning och rekreation.

• Tillgängliga för distrikt och multipeldistrikt.

• Matchande medel: 25% - 50% av den totala projektkostnaden beroende på varifrån 

ansökan kommer.

lionsclubs.org/ChildhoodCancerGrant  ||  new.emerging@lionsclubs.org

Diabetesanslag

Distrikt: USD 10 000 - USD 150 000   Multipeldistrikt: USD 10 000 - USD 250 000

Bidrar till minskad förekomst av diabetes och förbättrar livskvalitén för dem som  

har diagnostiserats.

• Vad finansierar vi? Diabetesundersökningar och omfattande uppföljningsplaner, 

förbättring av befintliga diabetesläger, expansion av befintliga hälsovårdslokaler  

för att öka patientens tillgång till vård och utbildning av vårdpersonal.

• Tillgängliga för distrikt och multipeldistrikt. 

• Matchande medel: 25% av den totala projektkostnaden.

lionsclubs.org/DiabetesGrants  ||  diabetesgrants@lionsclubs.org

Katastrofhjälp: Nödhjälpsanslag

Maxbelopp USD 10 000

Hjälper Lions att tillhandahålla omedelbar katastrofhjälp till offren efter en naturkatastrof.

• Vad finansierar vi? Distribution av vatten, mat, kläder, mediciner, filtar och personliga 

förnödenheter. Anslag måste begäras inom 30 dagar efter händelsen.

• Tillgängliga för distrikt.

• Matchande medel: Krävs ej

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Lions Clubs International Foundation (LCIF) erbjuder ett stort utbud av anslagprogram som stödjer Lions 
insatser att förbättra hälsa och välbefinnande, stärka samhällen och skydda utsatta människor.  Läs vidare 
för att ta reda på vilket anslag som bäst passar ditt serviceprojekt
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Katastrofhjälp: Anslag för katastrofberedskap

Maxbelopp USD 10 000

Stödjer partnerskap med lokala myndigheter och organisationer för att förbereda  

för framtida katastrofinsatser

• Vad finansierar vi? Lagring av förnödenheter, packning av katastrofpaket,  

utbildning, särskilt stöd till blåljuspersonal, matbanker, sjukvårdsenheter  

och tillfälliga boenden.

• Tillgängliga för distrikt var tredje år.

• Matchande medel: 10% av den totala projektkostnaden.

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Katastrofhjälp: Anslag för återuppbyggnad

Maxbelopp USD 20 000

Beviljas efter katastrofer som har drabbat minst 100 personer, för att stödja kortsiktiga 

städprojekt och reparationer som andra organisationer inte redan har tillgodosett.

• Vad finansierar vi? Utrustning för reparationer och samordning av temporära  

tjänster. Detta anslag finansierar inte byggnadsprojekt. Anslag måste sökas  

inom 60 dagar efter katastrofen.

• Tillgängliga för distrikt.

• Matchande medel: Krävs ej

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Katastrofhjälp: Större katastrofanslag

Minst USD 50 000

Stödjer hjälpinsatser efter större katastrofer eller inbördeskrig som har stor  

internationell påverkan.

• Vad finansierar vi? Långsiktiga projekt för återuppbyggnad.

• Ansökningar accepteras ej. Beviljas enligt beslut av Lions  

internationella president och LCIF:s ordförande.

• Matchande medel: Krävs ej

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
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Anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället

Anslagsbelopp varierar beroende på donationer till LCIF

Stöd lokala humanitära aktiviteter

• Vad finansierar vi? Ett brett utbud av lokala serviceprojekt.

• Distrikt och klubbar som donerar minst USD 10 000 respektive USD 5 000 till LCIF 

under lionåret (1 juli - 30 juni) kan ansöka om upp till 15 % av donerat belopp.

• Kan också användas för att uppfylla kraven om matchande anslag för ett annat 

LCIF-anslagsprogram.

• Tillgängligt för distrikt och klubbar

• Matchande medel: Krävs ej

lionsclubs.org/DCG  ||  LCIFdistrictandclub@lionsclubs.org

Anslag om hungersnöd

USD 10 000 - USD 100 000.

Stödjer Lions serviceprojekt som fokuserar på att lindra hungersnöd.

• Vad finansierar vi? Storskaliga projekt som fokuserar på att lindra hungersnöd 

genom utveckling av infrastruktur och inköp av utrustning till matbanker, skolkök, 

matförvaring och transport.

• Tillgängliga för distrikt.

• Matchande medel: 25% av den totala projektkostnaden.

lionsclubs.org/HungerGrant  ||  new.emerging@lionsclubs.org

Leo serviceanslag 

USD 1 500 - USD 5 000 

Stödjer Leos i arbetet med att bedöma, planera och genomföra sina egna serviceprojekt

• Vad finansierar vi? Konkreta, lokala humanitära serviceprojekt som planeras, 

implementeras och genomförs av leoklubbar i samarbete med Lions.

• Tillgängliga för distrikt och multipeldistrikt.

• Matchande medel: 25% av den totala projektkostnaden.

lionsclubs.org/LeoGrants  ||  LCIFleogrants@lionsclubs.org

 4 Stödjer hjälpinsatser



Lions Quest: Anslagsprogram

Maxbelopp för distrikt: USD 50 000.  
Maxbelopp för multipeldistrikt och land: USD 150 000

Implementerar Lions Quest i områden där Lions har en detaljerad plan och ett engagemang 

från lokala skolor, eller utökar programmet i områden där det har varit aktivt i många år och 

det finns möjlighet att nå fler skolor.

• Vad finansierar vi? Kurser för lärare, kursplaner och material till kurser för elever, 

översättning, instruktörskostnader, programutvärdering och forskning.

• Tillgängliga för distrikt och multipeldistrikt.

• Matchande medel: 25% av den totala projektkostnaden.

lionsclubs.org/LionsQuestGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Lions Quest: Marknadsföringsanslag 

Maxbelopp USD 1 500

Hjälper distrikt att förbättra kunskapen om Lions Quests program och kommunicera 

programmets betydelse. 

• Vad finansierar vi? Informationsseminarium och andra marknadsföringsaktiviteter  

för Lions, allmänheten och lärare.

• Tillgängliga för distrikt och multipeldistrikt.

• Matchande medel: Krävs ej

lionsclubs.org/LionsQuestGrants  ||  lionsquest@lionsclubs.org

Lions Quest: Anslag för partnerskap i samhället 

Maxbelopp USD 1 500

Att starta Lions Quest-program i nya områden eller reaktivera tidigare program.

• Vad finansierar vi? Pilotprogram för implementering/expansion, kurskostnader för 

elever och lärare, översättning av kursplan, programutvärdering och forskning

• Tillgängliga för distrikt och multipeldistrikt.

• Matchande medel: Krävs ej

lionsclubs.org/LionsQuestGrants  ||  lionsquest@lionsclubs.org
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Matchande anslag

USD 10 000 - USD 100 000.

Hjälper till att utöka projekt som leds av Lions och som tar itu med viktiga humanitära  

och sociala behov.

• Vad finansierar vi? Byggnation och kostnader för utrustning för projekt som  

hjälper stora och utsatta grupper.

• Tillgängliga för distrikt och multipeldistrikt.

• Matchande medel: 25% - 50% av den totala projektkostnaden beroende  

på varifrån ansökan kommer.

lionsclubs.org/MatchingGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

SightFirst-anslag

Anslagsbelopp varierar

Hjälper till att bekämpa de främsta orsakerna till blindhet som kan förhindras eller botas.

• Vad finansierar vi? Renovering av befintlig infrastruktur, kostnadseffektiv  

utrustning, omfattande ögonvårdstjänster och utbildning av yrkespersonal.

• Tillgängliga för distrikt och multipeldistrikt.

• Matchande medel: Krävs endast för särskild utrustning

lionsclubs.org/SightFirst  ||  SightFirst@lionsclubs.org

 6 Stödjer hjälpinsatser



LIONS OCH LCIF HJÄLPER
Förödelse finns över allt, varje dag. Många säger  
att behoven i världen är för stora att övervinna, men över 1,4 miljoner 
lionmedlemmar runtom i världen säger ”Vi hjälper”. Med anslagsmedel 
och expertis från Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
tillhandahåller Lions hopp och påverkar liv på ett positivt sätt.

Lions och LCIF, den enda stiftelsen som stärker Lions hjälpinsatser 
på global nivå, fortsätter sitt gemensamma engagemang för vår 
värld i nöd genom Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. LCIF:s 
omfattande insamlingskampanj säkerställer att Lions kan öka  
sin påverkan av hjälpinsatser, bekämpa diabetes och göra  
betydande framsteg för att utöka våra globala frågor. 

2,2 miljarder
människor har nedsatt  
syn eller är blinda1

300 000 barn mellan 
0-19 år diagnostiseras  
med cancer varje år4

Väderrelaterade katastrofer 

har ökat med mer än  
de senaste 40 åren7

~1 av 9 människor 
får inte tillräckligt med 
mat för att kunna hålla 
sig friska och aktiva5

Varje dag dör 300 

människor av mässling6

1 av 11
människor har 

diabetes3

en tredjedel 
av unga tonåringar runtom i världen 
har nyligen blivit utsatta mobbning2

NÄSTAN

50% 

En värld i nöd

År 2025 kommer hälften av världens 
befolkning att leva i områden som har 
brist på vatten.8

VISA DITT STÖD

lionsclubs.org/donate 
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