10 vinkkiä
Miten hakea LCIF:n
apurahaa

LCIF tarjoaa lukuisia apurahamahdollisuuksia
lionien palvelun vahvistamiseksi.
Nämä vinkit auttavat sinua laatimaan
onnistuneita apurahahakemuksia.
Vinkki 1 // Etsikää projekti, jonka kautta
tuetaan apua tarvitsevaa väestöryhmää.
» Suorittakaa paikkakunnan tarveanalyysi.
» Arvioikaa lionien kykyä tukea projektia ja kerätä varoja.
» Etsikää mahdolliset projektikumppanit.

Muistakaa! Lionien osallistuminen on välttämätöntä
apurahojen hyväksymiselle ja se johtaa menestyvämpiin
hankkeisiin.

Vinkki 2 // Keskustelkaa projekti-ideasta
muiden kanssa, jotka voivat tarjota opastusta
ja toimia resursseina.
» Paikalliset lionjohtajat
» Klubin LCIF-koordinaattorit
» Paikalliset yhteistyökumppanit ja asiantuntijat
» LCIF:n tekniset neuvonantajat
» LCIF:n henkilökunta

Muistakaa! LCIF:n henkilökunta on käytettävissä
opastamaan projekti-ideasta aina hakemuksen
lähettämiseen.
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Vinkki 3 // Selvittäkää, mikä LCIFapurahaohjelma voi mahdollisesti rahoittaa
projektianne.
» Tutustu LCIF:n apurahaohjelmiin osoitteessa lionsclubs.
org/grants.
» Erityiset apurahakriteerit määrittävät, mitä projekteja
LCIF voi tukea.

Vinkki! Piireille ja klubeille tarkoitettu apuraha
paikkakunnan tukemiseksi tarjoaa useita eri
mahdollisuuksia palveluprojekteille ja -aktiviteeteille.
Lisätietoja osoitteessa lionsclubs.org/DCG.

Vinkki 4 // Tehkää yhteistyötä LCIF:n kanssa
varmistaaksenne, että hakemus on täytetty
oikein.
» Lue koko avustushakemus, jotta tunnet erityiset kriteerit.
» Ota yhteys asiantuntevaan LCIF:n henkilökuntaan
varmistaaksesi sujuvamman hakuprosessin.

Älä unohda! Ennen uuden hakemuksen lähettämistä
tarkista nykyisten hakemusten ja avoimien apurahojen
tila. Klubin, piirin tai moninkertaispiirin avoinna olevien
hakemusten tai apurahojen määrää saatetaan rajoittaa.

Tiesitkö?

LCIF:lle tehdyistä rajoittamattomista lahjoituksista voidaan
myöntää takaisin 15 % piirin ja klubin paikkakunnan
apurahaohjelman kautta tukemaan paikallisia projekteja
klubin ja/tai piirin tasolla. Tutustu ohjelmaan osoitteessa
lionsclubs.org/DCG!
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Vinkki 5 // Selvitä ennen hakemuksen
lähettämistä, mitkä LCIF-apurahaohjelmat
vaativat vastaavaa rahoitusta.
» Paikallisten vastaavien varojen on oltava rahallisia.
Ei-rahallisia lahjoituksia, kuten aikaa tai materiaaleja,
ei voida laskea paikallisten vastaavien varojen
vaatimukseen.
» Vastaavia varoja voi olla saatavana useista lähteistä. Ota
yhteyttä LCIF:n henkilökuntaan ideoiden saamiseksi!
» Valmistautukaa huolellisesti tuntemalla aikataulu, jonka
kuluessa vastaavat varat on hankittava.

Erityisvinkki! Lionien vahva taloudellinen sitoutuminen
voi tehdä projektistanne vieläkin menestyvämmän.

Vinkki 6 // Vastaa kaikkiin hakemukseen
liittyviin kysymyksiin perusteellisesti ja
lähetä vaadittavat asiakirjat, mukaan lukien
yksityiskohtainen budjetti.
» Anna yksityiskohtaiset vastaukset ja asiakirjat
hakuprosessin suorittamiseksi ilman viiveitä.
» Sisällytä yksityiskohtainen budjetti ja kertomus, joka
selittää jokaisen kustannuksen. Budjettipohjat ovat
jokaisessa apurahahakemuksessa.

Muistakaa! Yksityiskohtainen ja perusteellinen hakemus
varmistaa sujuvamman tarkistusprosessin.
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Vinkki 7 // Hankkikaa tarvittavat hyväksynnät
apurahahakemukseen.
» Muista hankkia kaikki vaadittavat allekirjoitukset.
» Lähetä tarvittaessa klubin/piirin/moninkertaispiirin
hyväksyntä hakemuksen mukaisesti.

Tiesitkö? Jotta LCIF voi harkita apurahan myöntämistä,
hakemus on hyväksyttävä ja/tai sitä on tuettava.

Vinkki 8 // Selvitä, miten hakemus jätetään.
» Lähetä sähköinen kopio hakemuksessa ilmoitettuun
osoitteeseen.
» Jos sähköinen lähettäminen ei ole mahdollista, lähetä
paperikopio hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Kertokaa tarinanne

Tarinoiden kertominen vaikutuksesta on loistava tapa lujittaa
osallistumista LCIF:n kanssa. Muista kannustaa muita lioneita
kertomaan siitä, millaista vaikutusta heidän palvelunsa
– LCIF:n myöntämän rahoituksen tukemana – on saanut
aikaan. Lähettäkää tarinanne osoitteessa lionsclubs.org/
ShareYourStory.
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Vinkki 9 // Älkää unohtako aikataulua! Varmista,
että noudatat apurahahakemusten jättämisen
määräaikoja.
» LCIF:n hallituksen hyväksyntää vaativien hakemusten
jättämisen määräaika on 90 päivää ennen hallituksen
kokousta, jossa hakemuksen arviointi halutaan
suoritettavaksi.
» Joidenkin apurahaohjelmien hakemuksia käsitellään
jatkuvasti.
» Jokainen LCIF-apurahahakemus sisältää tarkat
määräajatiedot.

Älä unohda! Hakemusten hyvissä ajoin lähettäminen
antaa aikaa tarkistaa ja tehdä tarvittavat muutokset
ennen lopullista jättöaikaa.

Vinkki 10 // Ole kärsivällinen
apurahahakemuksen lähettämisen jälkeen.
» Kun hakemus on saatu, sille annetaan seurantanumero,
jota käytetään koko apurahan elinkaaren ajan hakemuksesta loppuraporttiin.
» LCIF:n henkilökunta tarkistaa hakemuksesi huolellisesti ja
voi esittää kysymyksiä tai pyytää lisätietoja hakemuksen
onnistumiseksi.
» Kun hakemus katsotaan täydelliseksi, se esitetään
asianmukaiselle hyväksynnän suorittavalle osapuolelle.

Olkaa optimistisia! Monet hakemukset hyväksytään
kokonaisuudessaan! Vaikka jotkut hakemukset voidaan
hyväksyä ehdollisesti ja/tai alennettuina määrinä, ne
jätetään myöhempää tarkistusta varten tai ne hylätään valmistautukaa positiiviseen tulokseen.
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Apurahan elinkaari
LCIF:n myöntämä apuraha antaa lioneille mahdollisuuksia vahvistaa heidän vaikutustaan.
Haluatko tietää kuinka apurahat toimivat? Katso apurahojen elinkaari - projektin suunnittelusta loppuun saakka.

1
Suorittakaa tarpeiden
arviointi
yhteisö-/projektitarpeiden tunnistamiseksi.
Projektien on
vastattava johonkin
humanitaariseen
tarpeeseen.

2
Tutustu apurahahakemukseen
ja kriteereihin.

3

4

Keskustelkaa projekti-ideasta LCIF:n kanssa
tarvittaessa.

Täytä hakemus.

5

6

7

8

Lähetä hakemus
LCIF:lle määräajassa.

LCIF antaa tarvittaessa
palautetta hakemuksesta; muokkaa
tarvittaessa.

LCIF:n hallitus tai
neuvoa-antava toimikunta tarkistaa
apurahahakemuksen.

Hakijalle ilmoitetaan
hallituksen tai toimikunnan päätöksestä.

9

10

11

12

Hyväksytyille projekteille lähetetään varat,
kun apurahan ehdot
täytetään.

Projekti alkaa.

Lähetä edistymisraportit LCIF:lle.

Lähetä iloppu-raportti,
kun projekti on valmis.

Jokaisella ohjelmalla on erityiset vaatimukset ja prosessit.
Lisätietoja on osoitteessa lionsclubs.org/grants tai pyydä lisätietoja
LCIF-ohjelman asiantuntijalta.

Lisätietoja LCIF:n apurahoista saa
soittamalla numeroon +1 630 468 6892 tai lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen lcif@lionsclubs.org.
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