
Opas LCIF:n myöntämiin apurahoihin

TUEMME PALVELUANNE



Lapsuusiän syöpä -apurahat

US$10 000 - US$150 000

Auttavat tukemaan ja parantamaan syöpää sairastavien lasten ja heidän  

perheidensä elämänlaatua

• Mitä me rahoitamme? Infrastruktuurin, kuten perhehuoneiden,  

rakentaminen ja laajentaminen; lapsiystävälliset alueet lasten  

syöpälaitoksissa; potilaiden kuljetus, koulutus, virkistys

• Piirit ja moninkertaispiirit voivat hakea

• Vastaavat varat: 25% - 50% projektin kokonaiskustannuksista  

hakijan sijainnista riippuen

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

Diabetesapurahat

Piirit: US$10 000 - US$150 000; Moninkertaispiirit: US$10 000 - US$250 000

Auttavat vähentämään diabeteksen esiintymistä ja parantamaan diagnoosin  

saaneiden elämänlaatua

• Mitä me rahoitamme? Seulonta-aloitteet ja kattava seuranta; nykyisten  

diabetesleirien laajentaminen; nykyisten terveyslaitosten laajentaminen potilaiden 

hoitoon pääsyn ja terveydenhuollon henkilöstön koulutuksen parantaminen

• Piirit ja moninkertaispiirit voivat hakea 

• Vastaavat varat: 25% projektin kokonaiskustannuksista

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

Hätäapu: Hätäapurahat

Enintään US$10 000

Auttavat lioneita välittömän hätäavun antamisessa luonnonkatastrofien jälkeen

• Mitä me rahoitamme? Veden, ruoan, vaatteiden, lääkkeiden, huopien ja 

henkilökohtaisten tarvikkeiden jakelu; apuraha on haettava 30 päivän  

kuluessa luonnonkatastrofista

• Piirit voivat hakea

• Vastaavat varat: Ei vaadita

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

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tarjoaa monia erilaisia apurahaohjelmia tukemaan työtänne ihmisten 
terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi, yhteisöjen vahvistamiseksi ja heikommassa asemassa olevien 
suojelemiseksi. Tutki vaihtoehtoja alla ja löydä palveluprojektiinne parhaiten sopiva vaihtoehto.
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Hätäapu: Hätätilavalmiusapurahat

Enintään US$10 000

Tukevat yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa  

tuleviin avustustoimiin valmistautumiseksi

• Mitä me rahoitamme? Välttämättömien tarvikkeiden varastointi;  

tarvikepakettien kokoonpano; valmennus; ennakkotuki  

avustustyöntekijöille, ruokapankeille, terveydenhuollon  

laitoksille, turvakodeille

• Piirit voivat hakea, kerran joka kolmas vuosi

• Vastaavat varat: 10% projektin kokonaiskustannuksista

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

Hätäapu: Paikkakunnan avustusapurahat

Enintään US$20 000

Yli sataan ihmiseen vaikuttaneen luonnonkatastrofin jälkeen, auttamaan  

lyhyen aikavälin siivous- ja korjaustöissä sen jälkeen kun muut järjestöt  

ovat jo vastanneet välittömiin tarpeisiin

• Mitä me rahoitamme? Korjausvälineet ja väliaikaisten palvelujen  

koordinoiminen; ei rahoita rakennushankkeita; apuraha on haettava  

60 päivän kuluessa katastrofista

• Piirit voivat hakea

• Vastaavat varat: Ei vaadita

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

Hätäapu: Suurtuhoapurahat (MCAT) 

Vähintään US$50 000

Antavat huomattavaa tukea avustustoimille suurten luonnonkatastrofien  

jälkeen tai siviileihin vaikuttaneissa suurissa onnettomuuksissa, joilla on  

huomattava kansainvälinen vaikutus

• Mitä me rahoitamme? Pitkän aikavälin rakennusprojektit

• Hakemuksia ei otetaan vastaan; myönnetään kansainvälisen  

presidentin ja LCIF:n puheenjohtajan päätöksellä

• Vastaavat varat: Ei vaadita

lionsclubs.org/DisasterGrants  ||  LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
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Apurahat piireille ja klubeille tukemaan työtä paikkakunnilla (DCG)

Apurahojen suuruus vaihtelee; perustuvat LCIF:lle tehtyihin lahjoituksiin

Tukevat paikallisia humanitaarisia aktiviteetteja

• Mitä me rahoitamme? Laaja valikoima paikallisia palveluprojekteja

• Piirit, jotka lahjoittavat vähintään US$10 000 ja klubit, jotka lahjoittavat vähintään 

US$5000 LCIF:lle toimivuoden aikana (1. heinäkuuta - 30. kesäkuuta) voivat  

hakea apurahaa, joka vastaa korkeintaan 15% lahjoitetusta summasta

• Voidaan myös käyttää vastaavina varoina toisen LCIF-apurahan vaatimuksen 

täyttämiseen

• Piirit ja klubit voivat hakea

• Vastaavat varat: Ei vaadita

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

Nälän helpottaminen -apurahat

US$10 000 - US$100 000

Tukevat lionien palveluprojekteja, jotka liittyvät nälän helpottamiseen

• Mitä me rahoitamme? Laajamittaiset infrastruktuurin kehityshankkeet,  

jotka keskittyvät ruokapankkien, koulukeittiöiden sekä elintarvikkeiden  

varastoinnin ja kuljetuslaitteiden hankintaan

• Piirit voivat hakea

• Vastaavat varat: 25% projektin kokonaiskustannuksista

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

Leojen palveluapurahat 

US$1500 - US$5000 

Tukevat leoja heidän omien palveluprojektiensa arvioinnissa, suunnittelussa  

ja toteuttamisessa

• Mitä me rahoitamme? Käytännölliset, yhteisössä toteuttavat humanitaariset 

palveluhankkeet, jotka leoklubit kehittävät ja toteuttavat yhteistyössä  

lionien kanssa

• Piirit ja moninkertaispiirit voivat hakea

• Vastaavat varat: 25% projektin kokonaiskustannuksista

lionsclubs.org/LeoGrants  ||  LCIFleogrants@lionsclubs.org
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Lions Quest: Ohjelma-apurahat

Enintään piirille: US$50 000; Enintään moninkertaispiirille tai maalle: US$150 000

Toteuttamaan Lions Quest -ohjelma, jossa lioneilla on yksityiskohtainen suunnitelma ja 

paikallisten koulujen osallistuminen, tai ohjelman laajentaminen, jos se on ollut aktiivinen  

jo vuosia ja on mahdollisuus tavoittaa useampia kouluja

• Mitä me rahoitamme? Opettajien koulutustyöpajat; opiskelijoiden työpajojen 

opetussuunnitelma ja materiaalit; kääntäminen; kouluttajan kulut; ohjelman  

arviointi ja tutkimus

• Piirit ja moninkertaispiirit voivat hakea

• Vastaavat varat: 25% projektin kokonaiskustannuksista

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

Lions Quest: Mainontaan liittyvät apurahat 

Enintään US$1500

Auttamaan piirejä tiedottamaan paremmin Lions Quest -ohjelmasta ja lisäämään  

tietoja sen arvosta 

• Mitä me rahoitamme? Tiedotusseminaarit ja muut mainostamistoimet lioneille,  

yhteisön jäsenille, opettajakunnalle

• Piirit ja moninkertaispiirit voivat hakea

• Vastaavat varat: Ei vaadita

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

Lions Quest: Paikkakunnan yhteistyöapurahat 

Enintään US$1500

Tukevat Lions Quest -ohjelmien aloittamista uusilla alueilla tai aktivoimaan  

ohjelmia uudelleen

• Mitä me rahoitamme? Pilottihanke/laajennus; opiskelijoiden ja  

opettajien työpajojen kulut; opetussuunnitelman kääntäminen;  

ohjelman arviointi ja tutkimus

• Piirit ja moninkertaispiirit voivat hakea

• Vastaavat varat: Ei vaadita

lionsclubs.org/LionsQuestGrants  ||  lionsquest@lionsclubs.org
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Vastaavan summan apurahat

US$10 000 - US$100 000

Auttavat luomaan tai laajentamaan lionien käynnistämiä hankkeita, jotka  

vastaavat kriittisiin humanitaarisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin

• Mitä me rahoitamme? Suurten ja heikossa asemassa olevien  

väestöryhmien palvelemiseen tarkoitettujen hankkeiden  

rakennus- ja laitteistokustannukset

• Piirit ja moninkertaispiirit voivat hakea

• Vastaavat varat: 25% - 50% projektin kokonaiskustannuksista  

hakijan sijainnista riippuen

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

SightFirst-apurahat

Apurahojen suuruus vaihtelee

Auttavat torjumaan ehkäistävän ja parannettavan sokeuden tärkeimpiä syitä;  

palvelujen tarjoaminen sokeille ja näkövammaisille

• Mitä me rahoitamme? Olemassa olevan infrastruktuurin kunnostaminen;  

kustannustehokkaat laitteet; kattavien näköhuollon palvelujen tarjoaminen  

ja koulutus; terveydenhoitohenkilöstön koulutus

• Piirit ja moninkertaispiirit voivat hakea

• Vastaavat varat: Vaaditaan vain tietyille laitteille

lionsclubs.org/SightFirst  ||  SightFirst@lionsclubs.org
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LIONIT JA LCIF OVAT VALMIINA
Tuhoa koetaan kaikkialla, joka päivä. Vaikka monet sanovat, että 
maailman tarpeet ovat liian suuria, yli 1,4 miljoonaa lionia sanoo 
maailmanlaajuisesti: "Me palvelemme.” Lions Clubs Internationalin 
säätiön (LCIF) rahoituksella ja asiantuntemuksella lionit tarjoavat 
toivoa ja vaikuttavat positiivisesti ihmisten olosuhteisiin.

Tänään lionit ja LCIF - ainut säätiö, joka voimaannuttaa lionien 
palvelua maailmanlaajuisella mittakaavalla - jatkavat yhteistä 
sitoutumistaan apua tarvitsevan maailman tukemiseksi Kampanja 
100: LCIF:n palveluvoimaa -keräyksen kautta. LCIF:n monipuolinen 
pääomakampanja varmistaa, että lionit pystyvät kasvattamaan 
palvelun vaikutusta, taistelemaan diabetesta vastaan ja  
edistymään laajennettujen maailmanlaajuisten  
palvelukohteiden tukemisessa. 

2,2 miljardia
ihmistä kärsii  
näkövammoista tai  
sokeudesta1

300 000 
0-19-vuotiasta lasta  
saa syöpädiagnoosin 
joka vuosi4

Sään aiheuttamat luonnonkatastrofit  

~Yksi yhdeksästä 
ihmisestä ei saa tarpeeksi 
ruokaa ollakseen terve ja 
aktiivinen5

Joka päivä 300 
ihmistä kuolee  
tuhkarokon  
seurauksena6

yksi  
yhdestätoista
ihmisestä sairastaa  
diabetesta3

Yksi kolmasosa  
nuorista teini-ikäisistä  
maailmanlaajuisesti on joutunut  
kokemaan kiusaamista2

LÄHES

50% 

Maailma avun tarpeessa

Vuoteen 2025 mennessä puolet 
maailman väestöstä elää alueilla, 
joissa on pulaa vedestä8

NÄYTÄ TUKESI

lionsclubs.org/donate 

viimeisten 40  
vuoden aikana7

ovat kasvaneet yli



LCIF646_FI  10/20
LCI ja LCIF noudattavat toiminnassaan yhdenvertaisuuden periaatetta.

Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd St.  |  Oak Brook, IL 60523-8842 USA
+1.630.203.3836  |  lionsclubs.org/campaign100


