
Mikä on Apurahaohjelma piireille ja klubeille (DCG) työn tukemiseksi paikkakunnilla?

V: DCG-ohjelma tarjoaa klubeille ja piireille tilaisuuden hyödyntää osaa LCIF:lle lahjoittamistaan varoista. Kriteerit täyttävillä  
klubeilla ja piireillä on mahdollisuus hakea apurahaa, joka vastaa 15 prosenttia heidän lahjoittamistaan varoista kyseisen vuoden 
aikana.

Millaisiin projekteihin varoja voidaan käyttään?

V: DCG-varoja voidaan käyttää tarkoin määriteltyihin humanitäärisiin aktiviteetteihin ja lionstoiminnan edistämiseen paikallisesti. 
Tätä apurahaa ei voida käyttää jäsenmaksuihin tai vararahaston kasvattamiseen. Apurahaohjelma piireille ja klubeille on uusi  
ohjelma, jonka puitteissa on varauduttu tiettyihin skenaarioihin, joten LCIF saattaa päivittää ohjelman kriteereitä tulevaisuudessa.

Mitä kriteereitä piirini tai klubini tulee täyttää osallistuakseen?

V: Klubit voivat osallistua lahjoitettuaan vähintään 5000 US dollaria LCIF:lle yhden toimivuoden aikana. Klubilla on mahdollisuus 
hakea 15 prosentin osuutta klubin itsensä tai sen jäsenten tekemistä lahjoituksista. Piirit voivat osallistua lahjoitettuaan  
vähintään 10 000 US dollaria LCIF:lle yhden toimivuoden aikana. Piireillä on mahdollisuus hakea 15 prosentin osuutta piirin  
itsensä tekemästä LCIF-lahjoituksesta, tai niiden piirin klubien tekemistä lahjoituksista, jotka eivät yltäneet 5000 dollarin minimiin 
itse, sekä hyväksyttyjen klubien piirille siirtämistä varoista. Hyväksyttäviä lahjoituksia ovat ainoastaan LCIF Palveluvoimaa- 
rahastoon tehdyt lahjoitukset. Klubin tai piirin omaan rahastoon, tai LCIF hätäapurastoon tehtyjä lahjoituksia ei hyväksytä.  
Varoja voidaan hakea yhden kerran toimivuoden päätyttyä. Varat ovat saatavilla vasta, kun projekti on hyväksytty. 

Piirini tai klubini sai viestin, jossa sanottiin meidän täyttävän DCG-ohjelman kriteerit. Miten haen DCG-varoja?

V: Piiri tai klubi voi hakea DCG-apurahaa, heti kun sen on täyttänyt ohjelman kriteerit. Apurahahakemukset tulee toimittaa 
LCIF:lle viimeistään 90 päivää ennen projektin alkamisajankohtaa riittävän käsittelyajan varmistamiseksi. Voit hakea DCG- 
apurahaa lähettämällä täytetyn apurahahakemuksen osoitteeseen LCIFdistrictandclub@lionsclubs.org Piirin hakemukset  
tulee toimittaa piirikuvernöörin allekirjoituksella, sekä piirihallituksen kokouksen päätöksellä hyväksyttyinä. Klubin hakemukset 
tulee toimittaa klubipresidentin allekirjoituksella, sekä klubin hallituksen kokouksen päätöksellä hyväksyttyinä. Hakemus löytyy 
LCIF:n verkkosivuilta: Valitse päävalikosta ”Aloittakaa palvelu” ja sitten ”Apurahatyypit”. 

Miten tarkastan oman klubini tai piirini DCG-varojen määrän?

V: Lahjoituksia ja piirin ja klubien käytössä olevia varoja koskevissa kysymyksissä tulee ottaa yhteys Lahjoittajapalveluun  
sähköpostitse donorassistance@lionsclubs.org

Jos klubi ei ole lahjoittanut vähintään 5000 dollaria yhden toimivuoden aikana, voiko seuraavan vuoden lahjoitukset  
lisätä edellisen vuoden saldoon?

V: Ei. Klubin lahjoituksen tulee olla vähintään 5000 dollaria yhden toimivuoden aikana, jotta hyväksyttävä määrä täyttyy.

Täytyykö piirini tai klubini käyttää ansaitsemansa varat heti seuraavan toimivuoden aikana? 

V: Ei. Jos klubisi tai piirisi täyttää minimilahjoituksen kriteerin, sen ei ole pakko käyttää ansaitsemaansa 15 prosentin osuutta  
heti seuraavana toimivuonna. Summa voidaan siirtää myöhemmälle toimivuodelle. Yhden toimivuoden aikana saavutetut varat 
ovat klubin tai piirin käytettävissä seuraavan 15 vuoden aikana, alkaen seuraavasta toimivuodesta. 15 vuoden jälkeen tämä  
tilaisuus sulkeutuu.
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Jos klubin lahjoitussumma ei yllä 5000 dollariin, voiko klubi yhdistää lahjoituksensa toisen klubin kanssa (jonka  
lahjoitukset myös alle 5000 USD), käytettäväksi piirin kokonaissumman laskemisessa?

V: Kyllä. Kaikkien yhden piirin alaisten klubien lahjoitukset (paitsi niiden klubien jotka ylsivät omaan 5000 dollarin minimiin)  
voidaan laskea piirin lahjoitussummaan.

Jotkut klubit haluaisivat piirin virkailijoiden apua apurahan hakemisessa. Olisiko mahdollista laskea kaikki varat  
yhteen, ja antaa piirivirkailijoiden allokoida varoja klubeilleen?

V: Vaikka klubit voivatkin siirtää omat lahjoitussummansa piirin hyväksi, on piirin kuitenkin toimitettava uniikki, projektikohtainen 
DCG hakemus. Skenaario, jossa piiri hakee DCG-apurahaa yhteen projektiin, ja pilkkoo sen sitten klubeilleen paikallisiin  
aktiviteetteihin, ei ole hyväksyttävä.

Hyväksytäänkö ennakkolahjoitukset (100 000 dollarin ja sitä suuremmat) klubien tai piirien lahjoitussummiin?

V: Ennakkolahjoitukset voidaan hyväksyä osaksi DCG-ohjelmaa tietyin ehdoin:

1. Jos ennakkolahjoituksen tekijä ei määrää lahjoitukselleen tiettyä lahjoituskohdetta, voidaan se laskea mukaan DCG- 
ohjelmaan.

2. Kun lahjoitus on tehty kokonaisuudessaan, voi ennakkolahjoituksen tekijä määrätä, mikä osuus siitä lasketaan DCG-
ohjelmaan. Sitä osuutta ennakkolahjoituksesta, jolle on määrätty tietty lahjoituskohde, ei voida hyväksyä DCG-ohjelmaan. 
Vastaavasti, sitä prosenttiosuutta ennakkolahjoituksesta, joka on määrätty DCG-ohjelmaan, ei voida määrätä enää tiettyyn 
lahjoituskohteeseen.

Voiko DCG-varoja käyttää LCIF:n vaastaavan summan apurahaan, joka on jo hyväksytty?

V: DCG-ohjelmalla ansaittuja varoja voidaan kohdistaa osin tai kokonaan lionien paikallisen vastaavan lahjoituksen summaan, 
osana LCIF:n muuta apurahaohjelmaa. Mutta DCG-varoja ei voida käyttää paikallisina vastaavina varoina LCIF:n jo hyväksy-
mässä apurahassa. Tutustu tähän asiakirjaan LCIF:n verkkosivuilla, jossa on esitetty, miten DCG-varoja voidaan käyttää  
paikallisen vastaavan summan kokoon saamisessa silloin, kun haetaan LCIF:n vastaavan summan apurahaa. Tämä asiakirja 
löytyy myös resurssikeskuksesta DCG-sivulla.

Voidaanko varoja käyttää lahjoituksen tehneen piirin tai maan rajojen ulkopuolella?

V: Varoja voidaan käyttää myös projektiin, joka toteutetaan hakijapiirin tai -maan rajojen ulkopuolella. Jos varoja aiotaan käyttää 
projektiin, joka toteutetaan hakijan piirin tai maan rajojen ulkopuolella, tulee hakijan antaa hyväksyntänsä, ja toivottavaa olisi, 
että se osallistuisi toteutukseen yhdessä paikallisten lioneiden kanssa. Maissa, joissa on klubeja muttei piirejä, tulee hyväksyntä 
saada niiltä klubeilta, jotka sijaitsevat lähimpänä projektia. Jokaisessa tällaisessa tapauksessa tulee LCIF:lle toimittaa yksityis-
kohtaiset tiedot paikallisten lioneiden roolista projektin toteutuksessa. Maissa, joissa ei ole lionsklubeja ollenkaan, tulee hakijana 
toimivien lionien pystyä esittämään, miten he aikovat valvoa projektin edistymistä, sekä arvioida sen onnistumista ja raportoida 
siitä LCIF:lle.


