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KEHITÄ 
JOHTAMISTAITOJASI
  
Osallistu Johtajakoulutustaitojen kehittämisinstituuttiin

Kasvata johtotehtävissä olevien lionien itseluottamusta ja inspiroi heitä 
järjestämällä Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti (ELLI) tai Alueellinen 
lionjohtajien koulutusinstituutti (RLLI) alueellanne. Kaikki moninkertaispiirit, 
yksittäispiirit ja piirittömät väliaikaispiirit/alueet/lohkot voivat hakea apurahaa 
ELLI- tai ALLI-instituutin järjestämiseksi.

HAKEMUKSEN AIKATAULU

HAETTAVISSA OLEVAT APURAHAT

100%
hakemuksista
hyväksytään

$4500*
Korkeintaan

moninkertaispiireille

Korkeintaan

$1800*

yksittäispiireille †

Korkeintaan

$750*

piiriin kuulumattomille 
väliaikaisille piireille/alueille/

lohkoille

*(Ei saa ylittää varsinaisia kuluja).
† Yksittäispiiri on piiri, joka ei kuulu moninkertaispiiriin. Esimerkiksi Piiri 50 - Hawaii,  

USA, on yksittäispiiri, kun taas Piiri 1A on Piirin 1 osapiiri - Illinois, USA.

Toukokuu - Lokakuu 

•   Kaikki moninkertaispiirit, yksittäispiirit ja piiriin 
kuulumattomat väliaikaiset piirit/alueet/lohkot  
voivat hakea apurahaa.

•  Lopulliset korvaukseen liittyvät asiakirjat on 
lähetettävä 60 päivän kuluessa instituutin 
päättymisestä.

•  50% apurahasta lähetetään paikalliselle 
koordinaattorille noin 30 päivää ennen instituutin 
alkua.

•  Hakemuksia vastaanotetaan toukokuun ja 15. 
lokakuuta välisenä aikana joka vuosi.

Tammikuu Kesäkuu Joulukuu  Elokuu   Syyskuu
Hakemukset

Järjestä instituutti ja hae korvauksia Järjestä instituutti ja hae korvauksia

Toukokuu
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ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN 
KOULUTUSINSTITUUTTI (RLLI)

•  Valmistaa lioneita, jotka ovat kiinnostuneita 
johtotehtävistä piirin tasolla

•  Sisältöön kuuluu perustavaa laatua olevia 
johtamisaiheita kuten:

 •  Julkinen puhuminen
 •  Ristiriitojen hallinta
 •  Tavoitteiden asettaminen

•  Muokattava instituutin muoto (joustava 1-3 
päivän ohjelma)

Lisätietoja on RLLI-oppaassa, joka on 
saatavana osoitteessa lionsclubs.org/institute-
grant-program.

ALOITTAVIEN LIONJOHTAJIEN 
KOULUTUSINSTITUUTTI (ELLI)

•  Valmistaa lioneita johtamistehtäviin klubin 
tasolla (jäsenille, jotka eivät ole vielä toimineet 
klubin presidenttinä)

•  Erityisistunnot vain ELLI:n kautta

 •  Muutoksen hallinta
 •  Mentorointi
 •  Luova ajattelu

•  Opintosisältö kolmen päivän kurssille

Lisätietoja on ELLI-oppaassa, joka on saatavana 
osoitteessa lionsclubs.org/institute-grant-
program.

MITÄ EROA 
NÄILLÄ KAHDELLA 
INSTITUUTILLA ON?

Jos instituuttia ei voida järjestää paikan 
päällä, harkitkaa virtuaalisen RLLI-instituutin 
järjestämistä. Lisätietoja virtuaalisen RLLI:n 
järjestämisestä löytyy oppaasta: Virtuaalinen 
alueellinen johtajakoulutusinstituutti (RLLI) 
sivulla lionsclubs.org/RLLI.

VIRTUAALINEN RLLI
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