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DIABETESRAHOITUSOPAS



Rahoitusprioriteetit

LCIF:n Diabetesohjelma keskittyy laajamittaisiin 
ennaltaehkäisy-, hallinta-, tiedotus- ja seulontaohjelmiin, 
joiden tavoitteena on parantaa paikkakuntien asukkaiden 
terveyttä. Ohjelmalla tuetaan hankkeita, jotka koskevat 
yhtä tai useampaa seuraavista osa-alueista:

Nuorisoleirit, kokoukset ja symposiumit 
Kannustaa ikätovereiden välistä vuorovaikutusta ja 
tiedottamista positiivisessa, lääketieteellisesti turvallisessa 
ympäristössä.

Henkilöstökoulutus ja valmiusten kehittäminen 
Tarjota diabetestiedotusta lääketieteen ammattilaisille ja/
tai yhteisössä toimiville diabetestiedotuksesta vastaaville 
henkilöille.

Infrastruktuurin kehittäminen ja laitteiden hankinta 
Parantaa diabeteshoitoon pääsyä laajentamalla, 
parantamalla tai hankkimalla laitteita.  

Seulonta- ja hoitotoimet 
Järjestetään yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten 
kanssa ja suunniteltu tunnistamaan riskiryhmät.

Tärkeät tiedot

Apurahojen lukumäärä 
Vain kaksi Diabetesapurahaa voi 
olla avoinna kerrallaan. Piireissä, 
joihin kuuluu useampi maa, jokainen 
maa voi saada korkeintaan kaksi 
apurahaa. Moninkertaispiirillä 
voi olla kerrallaan vain yksi 
Diabetesapuraha avoinna ja 
aktiivisena. 

Apurahan vähimmäis- ja 
enimmäismäärä 
Apurahan vähimmäismäärä on 
US$10 000. Suurin avustusmäärä 
yksittäispiireille on 150 000 dollaria; 
moninkertaispiireille enimmäismäärä 
on 250 000 dollaria.  

Vastaavien varojen vaatimus 
Vaatimus on 25% projektin 
kokonaisbudjetista paikallisten 
lionien hankkimina varoina. Lionien 
on lahjoitettava ainakin puolet näistä 
vastaavista varoista; loppuosa voi 
olla projektikumppaneilta. Vähintään 
kahden lionsklubin on tuettava 
projektia taloudellisesti.

Eräpäivät 
Hakemusten on oltava perillä 
vähintään 90 päivää ennen 
suunniteltua LCIF:n hallituksen 
kokousta (tammikuussa, 
toukokuussa ja elokuussa joka 
vuosi). Tarkat hakuajat löytyvät 
lionien tapahtumakalenterista: 
lionsclubs.org/events.



Vinkkejä hakemuksen täyttämiseen

  •  Anna yksityiskohtaiset vastaukset kaikkiin soveltuviin kysymyksiin. 
Puutteellisia hakemuksia tai hakemuksia, jotka eivät noudata LCIF:n 
Diabetesapurahahakemuksen muotoa, ei hyväksytä.

 •   Koska diabetesprojektit voivat olla luonteeltaan teknisiä, lionien on tehtävä 
yhteistyötä diabetesyhdistysten, lääketieteen ammattilaisten, terveysministeriöiden 
henkilökunnan tai kansalaisjärjestöjen kanssa varmistaakseen, että projektit ovat 
paikallisten ohjeiden mukaisia.

 •  Yhteistyökumppaneiden antama tuki on dokumentoitava kirjeessä tai virallisessa 
pöytäkirjassa, jossa ilmoitetaan yksityiskohtaiset tavat, joilla yhteistyökumppani 
tukee hanketta.  

 •  Lähetä budjetti Yhdysvaltain dollareissa ja anna perustelu jokaisen kustannuksen 
kohdalla.

 • Toimita jäljennökset kaikista asiaankuuluvista tositteista ja materiaaleista.

 •  Suosittelemme hakemusten lähettämistä sähköisesti.  
Hakemukset voidaan lähettää asianmukaiselle  
LCIF:n Global Health Initiatives -osaston alueelliselle  
asiantuntijalle tai diabetesgrants@lionsclubs.org.  
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Nuorisoleirit, kokoukset ja symposiumit

LCIF:n Diabetesapurahat tukevat järjestäytyneitä yhteisöryhmiä ja toimintaa, jonka 
tarkoituksena on rohkaista vuorovaikutusta ja tiedottamista ikätovereiden välillä 
positiivisessa, lääketieteellisesti turvallisessa ympäristössä. Projektien tulisi vahvistaa tai 
laajentaa korkealaatuisia leirejä, kokouksia tai symposiumeja, sekä niihin osallistuvien 
lukumäärää. Niillä edistetään diabetekseen omahoitoa ja terveyteen liittyvää tiedottamista.

LCIF:n Diabetesapurahoilla VOIDAAN rahoittaa:

 •  Peruskorjaukset ja päivitykset nykyisille diabeteleireireille

 •  Leirien kohtuulliset yleiset toimintamenot, kuten tarvikkeet ja ohjelmalliset 
kustannukset, jotka liittyvät laadun ja/tai määrän kasvuun

 •  Diabeteshoitoon keskittyvät kokoukset ja symposiumit lääketieteen ammattilaisille 

LCIF:n Diabetesapurahoilla EI VOIDA rahoittaa:

 • Henkilökohtaiset apurahat tai sponsoroinnit 

 • Osallistujan matka leirille

 •  Uuden leirin rakentaminen tai perustaminen

 •  Suuret toimintakulut (kuten vuokra tai tontin hankinta)



Henkilöstön kouluttaminen ja kapasiteetin rakentaminen

LCIF:n Diabetesapurahat tukevat koulutusta ja valmiuksien kehittämistä ammatillisen tason 
lääketieteellisen asiantuntemuksen ja yhteisötason diabetekoulutuksen perustamiseksi tai 
laajentamiseksi. Hankkeiden tulisi lisätä terveydenhuollon henkilöstön osaamista diabeteksen ehkäisy- 
ja hoitopalvelujen tarjoamiseksi paremmin. Projektien kautta voidaan myös kouluttaa lioneita yhteisön 
diabeteskouluttajiksi, jotka voivat edistää diabeteksen ehkäisyä ja hoitoa.

LCIF:n Diabetesapurahoilla VOIDAAN rahoittaa:

 • Lukukausi-/kurssimaksut lääketieteellisesti ohjattuihin tai hyväksyttyihin koulutusohjelmiin

 • Ammatillinen kehittäminen diabetekseen liittyvillä monitieteellisillä aloilla

 • Koulutukseen liittyvät stipendit, kuljetus- ja majoituskustannukset

LCIF:n Diabetesapurahoilla EI VOIDA rahoittaa: 

 • Vasta koulutettujen ammattilaisten palkat 

 • Koulutus toisessa maassa, kun paikallista koulutusta on olemassa

 • Ei-diabetekseen liittyvä koulutus

Infrastruktuurin kehittäminen ja laitteiden hankinta

LCIF:n Diabetesapurahat tukevat korkealaatuisten, diabeteksen palveluita tarjoavien terveyslaitosten 
saatavuuden lisäämistä rahoittamalla infrastruktuurin kehittämistä, laajentamista ja laitteiden 
hankintaa. Hankkeiden tulisi laajentaa diabetekseen liittyvien palvelujen laatua ja määrää alipalvelluille 
väestöryhmille. 

LCIF:n Diabetesapurahoilla VOIDAAN rahoittaa:

 •  Olemassa olevien diabetesklinikoiden remontoiminen tai lääketieteellisten tilojen kapasiteetin 
lisääminen

 • Diabetesdiagnoosissa ja hoidossa käytettävät lääketieteelliset laitteet

 • Lääketieteelliset laitteet diabeteksen komplikaatioiden seulomiseksi

LCIF:n Diabetesapurahoilla EI VOIDA rahoittaa:

 • Uusien lääketieteellisten tilojen tai diabetesklinikoiden perustaminen

 •  Toimintakulut, kuten vuokra tai tontin ostaminen, koska tilojen tulisi olla jo perustettu ja 
toimintakykyisiä

 •  Laitteet tutkimukselle, dialyysille, biokemialliselle analyysille tai pitkälle kehitetyille 
sydäntautien hoidoille

 • Laitteet diabeettisen silmäsairauden hoitoon (katso LCIF:n SightFirst -apurahat)
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Seulontatoimet ja jatkohoitosuunnitelmat

LCIF:n Diabetesapurahat tukevat yhteisön diabetekseen liittyvää seulonta- ja 
tiedotustoimintaa, joka järjestetään yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. 
Hankkeiden tulisi lisätä tietoisuutta diabeteksesta ja sen komplikaatioista tarjoamalla 
pääsyn diabetesseulontaan vähävaraisille henkilöille. Jatkohoitomahdollisuudet on oltava 
olemassa.

LCIF:n Diabetesapurahoilla VOIDAAN rahoittaa:

 • Logistiikka ja kiinteistöjen vuokrakulut

 • Lääkintähenkilöstöjen tai asiantuntijoiden päivärahat 

 • Diabetesseulontalaitteet ja kertakäyttötarvikkeet

LCIF:n Diabetesapurahoilla EI VOIDA rahoittaa: 

 • Potilaskulut, tuet tai korvaukset

 • Insuliini ja muut lääkkeet

 • Lääketieteelliset laitteet, jotka eivät liity diabeteksen seulontatoimintoihin

 • Jatkuvat glukoosin seurantajärjestelmät

Lisätietoja löytyy sivulta lionsclubs.org/diabetesgrants.



Apurahan elinkaari
LCIF:n myöntämä apuraha auttaa lioneita vahvistamaan heidän vaikutustaan entisestään. Haluatko tietää miten 
apurahat toimivat? Tutustu apurahojen elinkaareen - projektin suunnittelemisesta sen toteuttamiseen.

Jokaisella ohjelmalla on omat vaatimukset ja prosessit.  
Lisätietoja löytyy verkkosivulta lionsclubs.org/grants tai ottamalla yhteyttä LCIF:n ohjelma-asiantuntijaan. 
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Keskustele tarvittaessa 
projekti-ideasta LCIF:n 

kanssa.

Arvioikaa  
paikkakuntaan  

ja projektiin liittyvät  
tarpeet. Projektin tulee 

vastata johonkin 
tärkeään humanitaari-

seen tarpeeseen.

Tutustu  
apurahahakemukseen 

ja sen kriteereihin.
Täytä hakemus.

Lähetä hakemus 
LCIF:lle eräpäivään 

mennessä.

LCIF antaa tarvittaessa 
palautetta hakemuk-

sesta; muokkaa 
hakemusta tarvittaessa.

LCIF:n hallitus  
ja neuvoa-antava 

toimikunta  
tarkistavat  

apurahahakemuksen.

Hakijalle ilmoitetaan 
hallituksen tai  
toimikunnan 
päätöksestä.

Myönnetyt varat 
hyväksyttyihin  

projekteihin lähetetään 
sen jälkeen kun 

apurahassa määritellyt 
ehdot on täytetty.

Projekti aloitetaan.
Lähetä  

edistymisraportti 
LCIF:lle.

Lähetä loppuraportti 
kun projekti on  

saatu päätökseen.
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Lions Clubs International Foundation
Global Health Initiatives Department
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA

diabetesgrants@lionsclubs.org
www.lcif.org
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LCI ja LCIF noudattavat toiminnassaan yhdenvertaisuuden periaatetta.


