
Hätätilavalmiuden apurahan hakemiseksi piirikuvernöörin tulee lähettää hakemus, jossa on

seuraavat tiedot:

A.   Yksityiskohtainen selvitys alueen luonnonkatastrofeista, mainitaan miten usein ja 

miten vakavia ne yleensä ovat. Liitä mukaan tiedot LCIF:n aikaisemmin myönnetyistä

apurahoista piirille.

B.   Kuvaile nykyisiä/olemassa olevia hätäavun suunnitelmia lioneille ja muille piirin järjestöille.

Kuvaile lionien osallistumista, jos sellaista on suunniteltu sekä aikaisempaa avustustyötä

projektialueella.

C.  Kuvaile lionien toimintasuunnitelmaa hätäapuvalmiuden tukemisessa, mukaan lukien 

täydellinen projektikuvaus, projektialue, montako ihmistä tulee hyötymään, budjetti ja

aikataulu. Liitä mukaan tiedot kaikista yhteistyökumppaneista, lionien osallistumisesta 

ja tiedotussuunnitelmista.

D.  Selitä miten tämä projekti liittyy paikalliseen yleiseen hätäapuun ja hätätilavalmiuteen.

Lionit maksimoivat myönnetyn apurahan käytön ja heillä on

suurempi vaikutus paikkakunnalla, kun he tekevät yhteistyötä

paikallisviranomaisten kanssa tarpeiden ja heidän oman 

roolinsa määrittämiseksi ennen luonnonkatastrofia.

Apurahan tärkeät tiedot: 

• Apurahojen suuruus on 
US$5000 - US$10 000

• Apurahoja voi hakea pitkin
vuotta; piirit voivat hakea vain
kerran kolmen vuoden aikana

• Hakemukset pitää lähettää
ennen luonnonkatastrofia

• Paikallisesti tulee kerätä 10%
haetun apurahan suuruudesta

• Etusija annetaan piireille, 
joissa tapahtuu säännöllisesti 
ja toistuvasti erilaisia 
luonnonkatastrofeja ja joissa 
on nimitetty ALERT-johtaja
virkaan tai vastaava henkilö

Hyväksyttäviä 
projekti-ideoita:

• Osallistuminen paikallisiin
hätäavun tai katastrofivalmiuden
koulutusohjelmiin

• Tärkeiden materiaalien ja
tarvikkeiden varastoiminen 
tulevaa tarvetta varten

• Hätäapuun tarkoitettujen
tarvikepakettien kokoaminen

• Etukäteen annettava tuki ensiavun
antajille, ruokapankeille, 
terveyskeskuksille ja asuntoloille

• PR ja tiedotustehtävät, joilla
kannustetaan paikkakunnan
asukkaita valmistautumaan 
luonnonkatastrofiin

Hätätilavalmiuden apurahahakemus & kriteerit

Hätätilavalmiuden apuraha on tarkoitettu tukemaan piirejä, jotka ovat kiinnostuneita

tekemään yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa yhteisen

suunnitelman laatimiseksi tulevaisuuden hätäaputyölle. Tavoitteena on, että lionit

määrittelevät tarpeet ja päättävät mikä heidän roolinsa on avustustöissä kauan ennen

kuin katastrofi iskee. Lioneita kannustetaan osallistumaan etukäteen suunnitteluun

koulutuksen ja yhteistyösuhteen kautta paikallisten ensiapua/hätätilannetta hoitavien

viranomaisten ja muiden alan järjestöjen kanssa.
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Apurahan kriteerit:

1. Piirit voivat hakea apurahaa kerran kolmen vuoden aikana. Yksittäiset klubit eivät voi hakea tätä apurahaa.

2. Apurahojen suuruus on US$5000 – US$10 000

3. Myönnettävien apurahojen lukumäärää rajoittaa se, että ohjelman puitteissa voidaan myöntää korkeintaan US$250 000 per vuosi.

4. Apurahoja voidaan hakea koska tahansa vuoden aikana. Mutta apurahojen tarkoitus on tukea ennen katastrofia tapahtuvia suunnitteluun

keskittyviä aktiviteetteja ja sitä on haettava kauan ennen luonnonkatastrofia.

5. Paikallisten lionien tulee kerätä 10% haetun apurahan suuruudesta.

6. Etusija annetaan piireille, joissa tapahtuu säännöllisesti ja toistuvasti erilaisia luonnonkatastrofeja ja joissa on nimitetty ALERT-johtaja

virkaan (tai vastaava henkilö).

7. Piireillä on kuusi kuukautta aikaa käyttää varat. Apurahojen tarkoitus ei ole perustaa vararahastoa ja kaikki käyttämättömät varat kuuden

kuukauden jälkeen tulee palauttaa LCIF:lle.

8. Apurahoja ei ole tarkoitettu tukemaan jatkuvia käyttökuluja. 

9. Lionien pitää itse aktiivisesti osallistua hätäapuvalmiuden aktiviteettiin; apurahoja ei voida siirtää toiselle järjestölle sen käyttöön.

10. Piirin lähettämään hakemukseen tulee sisältyä: a) Yksityiskohtainen selvitys alueen luonnonkatastrofeista (maininta miten usein ja miten

vakavia ne yleensä ovat); b) kuvaus nykyisistä/olemassa olevista hätäavun suunnitelmista lioneille ja muille piirin järjestöille; c) Kuvaile 

lionien toimintasuunnitelmaa hätäapuvalmiuden tukemisessa, mukaan lukien täydellinen projektikuvaus, budjetti ja aikataulu; d) liitä

mukaan tiedot kaikista yhteistyökumppaneista, lionien osallistumisesta ja tiedotussuunnitelmista; ja e) selitä miten tämä projekti liittyy

paikalliseen yleiseen hätäapuun ja hätätilavalmiuteen.

11. Piirikuvernöörin ja ALERT-johtajan (tai vastaavan henkilön) tulee tukea tehtyä apurahahakemusta.

12. LCIF:n puheenjohtaja hyväksyy tämän apurahahakemuksen.

Piirikuvernöörin ja ALERT-johtajan (tai vastaavan henkilön) vahvistus

Vahvistan täten, että olen lukenut ja ymmärtänyt Hätätilavalmiuden apurahahakemuksen kriteerit ja tuen tätä apurahahakemusta. 

Piirikuvernöörinä minä suostun palvelemaan apurahan hallinnoijana ja varmistan, että tämä apuraha käytetään tehokkaasti ja sääntöjen

mukaisesti kuten LCIF on sen hyväksynyt. ALERT-johtajana (tai vastaavan viran edustaja) suostun kannustamaan ja tukemaan tätä 

etukäteen suoritettavaa suunnittelutyötä piirissä. Suostumme myös laatimaan ja lähettämään loppuraportin tämän apurahan käytöstä 

kuten LCIF edellyttää.

Pvm ______________________________________________________________________________________________________________________

Piiri ______________________________________________________________________________________________________________________

PIIRIKUVERnööRI (nimi painokirjaimin) ______________________________________________________________________________________

Allekirjoitus ________________________________________________________________________________________________________________

Puhelinnumero_______________________________________  Sähköposti __________________________________________________________

ALERT-jOHTAjA (nimi painokirjaimin) ________________________________________________________________________________________

Allekirjoitus ________________________________________________________________________________________________________________

Puhelinnumero_______________________________________  Sähköposti __________________________________________________________

Hakemuksen lähettäminen

Lähetä täytetty hakemus ja esitä mahdolliset kysymykset apurahan kriteereistä ja projektin hyväksyttävyydestä: LCIF Humanitarian Programs

Department osoitteessa LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org tai soita numeroon (630) 203-3819.
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5Lions Clubs International Foundation 
Humanitarian Programs Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL USA 60523-8842

Puhelin: (630) 203-3819
Faksi: (630) 571-5735
Sähköposti: LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
www.lcif.org


