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Lionsklubbar
Ansök om medel från Jubileumsinsamlingen
OBS! Förlängd ansökningstid till den 30 juni 2019
”Lions förverkligar drömmar för barn och ungdomar med särskilda behov”.

TÄNK På att ni Lionsklubbar kan söka medel ur Jubileumsinsamlingen för att genomföra
aktiviteter riktade till ”barn och unga med särskilda behov”

Jubileumsinsamlingen välkomnar fler ansökningar enligt ändamålet,
dvs fler Lions-aktiviteter och fler Lions-projekt.
• Kvar att söka ur Jubileumsinsamlingen just nu är ca 550 000 kr

Att söka bidrag ur Jubileumsinsamlingen
Vem kan söka?
En klubb, flera klubbar som tillsammans har en aktivitet eller hela zonen kan ha en
gemensam aktivitet. Det är viktigt att Lions är projektledare och ansvarig för aktiviteten
samt för budget och redovisning. Det ska vara Lionsmedlemmar som ansvarar för och
genomför aktiviteten eller projektet.

Vad ska aktiviteten bestå i?
Temat för insamlingen är ”Barn och Ungdom i Sverige med särskilda behov” och då har man
tänkt på ekonomiska behov. Ni kan genomföra aktiviteter som innebär att ni hjälper barn
och unga som har det svårt. Det kan gälla unga i familjer som har det svårt ekonomiskt eller
familjer med funktionshindrade barn och unga som behöver hjälp och stöd. Genomför ex vis
en barnens dag i Lions-anda, barnkollo, utflykter för barn och unga, hyr en fiskesjön och
erbjuda barn och att lära sig fiska. Hjälp barn och unga som vill idrotta men där det inte finns
ekonomiska möjligheter hos familjen.

Tänk på att det ska vara en Lions-aktivitet och inte bidrag till annan förening eller
organisation.

OBS! Projekt som arrangeras av andra organisationer eller föreningar och där Lions

lämnar ett ekonomiskt bidrag genererar därmed inte bidrag från Jubileumsinsamlingen.
När ni söker medel tänk på att använda den särskilt framtagna ansökningsblanketten.
När ni ansöker om medel ska ni upprätta en budget för er aktivitet där ni beskriver
aktivitetens innehåll och specificerar olika kostnadsposter.
Beslut om tilldelning av projektanslag
• Styrelsen underrättar med skriftliga beslut sökande klubb, zon eller distrikt om
styrelsen beslut.
• Styrelsens beslut kan inte överklagas.

OBS! Sista ansökningsdag är den 30 juni 2019
Särskilda Ansökningsblanketten och följebrev finns och är utskickade tidigare.
http://www.lions.se/medlemmar/lions-hundraar.htm
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