
Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) Hätäapurahat antavat välitöntä avustusta luonnonkatastrofien uhreille lionsklubien
palveluohjelmien kautta eri puolilla maailmaa. Lionspiirit voivat hakea Hätäapurahoja (enintään US$10 000) avustustyöhön
pyörremyrskyjen, hurrikaanien, maanjäristysten, taifuunien, monsuunisateiden, jäämyrskyjen, metsäpalojen sekä runsaiden
sateiden aiheuttamien tulvien tai vastaavien myrskyjen jälkeen.

Hakijoiden tulee noudattaa Hätäapurahahakemuksessa mainittuja kriteerejä ja sen lisäksi heidän tulee noudattaa seuraavia
ohjeita, jotta varmistetaan varojen nopea ja tehokas jakaminen.

MITÄ OVAT VÄLITTÖMÄT TARPEET?
Hätäapurahaohjelman kautta myönnetään rajallinen määrä varoja uhrien kaikkein välittömimpiin tarpeisiin katastrofin
jälkeen. Hätäapurahoja ei ole tarkoitettu käytettäväksi pitkän aikavälin uudelleenrakentamiseen tai kotien ja henkilöko-
htaisen omaisuuden korvaamiseen. (LCIF:n Tavalliset apurahat voivat olla haettavissa pitkän aikavälin projekteihin,
jotka keskittyvät paikkakunnan tärkeiden toimitilojen uudelleenrakentamiseen.) Hätäapurahat vastaavat näihin
välittömiin tarpeisiin:

• ruoka

• pullotettu vesi

• vaatteet

• huovat

• lääkkeet ja lääkintätarvikkeet

• puhdistusvälineet

• toilettitarvikkeet

TARPEIDEN MÄÄRITTÄMINEN
Lioneita kannustetaan etsimään aktiivisesti ja vastaamaan kaikkein tärkeimpiin tarpeisiin, jotta maksimoidaan varojen
käyttö. Lionit saavat eniten kiitosta silloin, kun he hankkivat ja toimittavat tarvikkeita suoraan uhreille. Kun esimerkiksi
Joplinin kaupunkiin Missourin osavaltiossa osui tornado, lionit saivat tietää, että kodittomiksi jääneille perheille oli avattu
suojakoti, mutta heillä oli vaikeuksia hankkia 120 ylimääräistä ateriaa joka päivä. Lionit käyttivät hätäapurahan varoja ja
veivät henkilökunnan jäsenen ruokakauppaan varmistaakseen, että hän osti tarpeeksi oikeanlaisia tarvikkeita vastatakseen
ylitsevuotavaan tarpeeseen. Japanissa lionit valmistivat lämpimiä aterioita ja tarjosivat niitä kodittomiksi jääneille ihmisille
sekä vapaaehtoisille avustustyöntekijöille. Syötyään purkkiruokaa monen päivän ajan, paikkakunnan asukkaat olivat
hyvin tyytyväisiä saadessaan lämpimän aterian. Tämä on lioneille mahdollisuus antaa konkreettista apua omilla
paikkakunnillaan. Olkaa luovia!

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Lioneita kannustetaan tekemään yhteistyötä muiden järjestöjen kuten esimerkiksi Punaisen Ristin kanssa, jotta saavutetaan
parempi tulos tuhoalueiden avustustyössä. Hätäapurahoja ei kuitenkaan voi antaa toisen järjestön käyttöön, vaan lionien
tulee käyttää varat itse.

ONKO KYSYTTÄVÄÄ?
LCIF voi auttaa tekemällä ehdotuksia varojen sopivaan käyttöön ja välittömien tarpeiden arvioimiseen. Ottakaa yhteyttä
humanitaaristen ohjelmien osastoon puhelimitse (630) 203-3819 tai sähköpostitse lcifemergencygrants@lionsclubs.org.
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