Lions clubs internationalin säätiö

Vastaavien varojen
apurahan hakemus

vastaavien varojen APURAHAN
MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SÄÄNNÖT
TEHTÄVÄLAUSUNTO JA RAHOITUKSEN PRIORITEETIT
Vastaavien varojen apurahat tarjoavat pääomarahoitusta, jonka avulla autetaan perustamaan tai laajentamaan lionien
käynnistämiä humanitaarisia palveluprojekteja, jotka vastaavat kriittisiin ja monimuotoisiin inhimillisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin kaikkialla maailmassa. Rahoitus priorisoidaan tällaisten projektien vaatimien laitteiden ja infrastruktuurin perusteella.
Kaikkien apuraha-anomusten on oltava luonteeltaan humanitaarisia LCIF:n tehtävän noudattamiseksi: ”tukea Lionsklubien
ja yhteistyökumppaneiden tekemää työtä palvellen ihmisiä paikallisesti ja maailmanlaajuisesti, antaen toivoa ja vaikuttaen
ihmisten elämään humanitaarisen palvelun ja apurahojen kautta.”
Humanitaariset palveluprojektit ovat hyväntekeväisyysluonteisia ja ne sisältävät elintärkeitä terveyteen ja inhimilliseen
palveluun liittyviä tarpeita, joita hallitukset ja muut rahoituslähteet eivät ota riittävästi huomioon.

Seuraavassa on esimerkkejä tällaisista projekteista:
• Kehitysmaissa nuorten elämään vaikuttavat projektit, kuten
koulut, orpokodit ja katulasten keskukset
• Vammaisten elämään vaikuttavat projektit, kuten fyysinen kuntoutus sekä laitokset ja laitteet, joiden avulla vastataan vammaisten erityisiin koulutus- ja ammattikoulutustarpeisiin
• Projektit, jotka parantavat terveydenhoitoon pääsyä ja
hoidon antamista paikkakunnilla, esimerkiksi voittoa
tavoittelemattomien lääkinnällisten laitosten laajentaminen
ja varustaminen
• Projektit, jotka vastaavat riskeille alttiiden ja haavoittuvaisten
ihmisten tarpeisiin paikkakunnalla, kuten hoitolaitosten,
saattokotien, vanhustentalojen ja ruokapankkien laajentaminen
sekä puhtaan veden ja viemärien asentaminen kehitysmaissa
• Projektit, joiden avulla tuetaan luonnonkatastrofeissa tuhoutuneiden tärkeiden julkisten ja yhteiskunnallisten laitosten pitkäaikaista rakentamista sen jälkeen, kun
kaikki muu LCIF:n rahoitus on käytetty loppuun (kuten
suurkatastrofien apurahat ja katastrofiapurahojen
kohderahastot)

Projektit, jotka täyttävät ehdot:
3 Vastaa tärkeään humanitääriseen tarpeeseen
3 Tukee pyrkimyksiä, jotka ovat liian suuria
yhden piirin toteutettaviksi
3 Tarjoaa pitkän aikavälin etuja
3 Palvelee laajaa väestöä tai aluetta
3 Osallistavat lionit käytännön avustustyöhön
3 Lionit tunnistetaan selkeästi projektin
toteuttajiksi
3 Kerää merkittäviä avustussummia paikallisilta
lionsklubeilta
3 Parantaa riskeille alttiiden ja haavoittuvaisten
ihmisten elämänlaatua
3 Korostaa lionien läsnäoloa
paikkakunnalla tai alueella
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Projektit, jotka eivät täytä ehtoja:
RAHOITUS JA TUEN TASOT
Vastaavien varojen apurahoja myönnetään 10 000 $ –
100 000 $ projektia kohti. Kehitysmaista lähetettyihin
hakemuksiin voidaan myöntää enintään 75 % projektin
kokonaisbudjetista. Kehittyneistä maista lähetettyihin
hakemuksiin voidaan myöntää enintään 50 % projektin
kokonaisbudjetista (lue vastaavien varojen apurahojen
myöntämisperusteiden sääntö 5).

MÄÄRÄAJAT
LCIF:n hallitus tarkastaa kaikki ehdot täyttävät vastaavien
varojen apurahojen hakemukset kolme kertaa vuodessa.
Hakemusten on saavuttava perille viimeistään 90 päivää
ennen suunniteltua hallituksen kokousta ja hakemusten on
täytettävä kaikki myöntämisperusteet, jotta ne käsitellään.
Saat lisätietoja apurahojen määräajoista siirtymällä
osoitteeseen www.lcif.org.

7 Alle 10 000 $:n tai yli 100 000 $:n pyynnöt
7 Vasta perustetut laitokset, mukaan lukien uudet
terveyskeskukset
7 Henkilökohtaiset avustukset
7 Tilanteet, jotka sopivat paremmin hallituksen tai
muiden laitosten rahoittamiksi.
7 Toiminta- tai hallintokustannukset
7 Apurahat, jotka on aiottu lainojen takaisinmaksuun
tai vara- tai lahjarahastojen perustamiseen
7 Paikkakuntien ”kaunistamisprojektit”, eli puistot,
uima-altaat, leikkikentät, monumentit, muistomerkit,
puutarhat ja urheilukentät
7 Yksittäisen klubin projektit (apurahojen saamiseen
vaaditaan vähintään kahden klubin osallistuminen)
7 Tieteellinen tutkimustyö
7 Asuinrakennusten rakentaminen
7 Maan ja rakennusten hankkiminen
7 Lionsklubien kokoustilat ja kerhotalot
7 Palkat, stipendit, opintoapurahat ja palkkiot palveluista
7 Monitoimitalot ja vastaavat
7 Projektit, joissa lions-identiteetti ei näy tai joihin
lionit eivät osallistu
7 Kulutustarvikkeet ja toimituskulut
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usein kysyttyjä kysymyksiä
1. Kuka voi hakea vastaavien varojen apurahaa?
Lionspiirit tai moninkertaispiirit voivat hakea vastaavien varojen apurahaa.
2. Voidaanko apurahaa harkita myönnettäväksi projektiin,
joka on jo aloitettu tai valmis?
Vastaavien varojen apurahoja on saatavilla vain projekteihin, jotka
eivät ole alkaneet millään tavalla. Jos projekti, johon LCIF:n rahoitusta
pyydetään, on alkanut tai valmis, hakemus ei täytä ehtoja. Apurahoja
ei myönnetä takaisinmaksuperusteella. Vastaavien varojen apurahahakemuksia lähetettäessä on tärkeää harkita projektin alkamis- ja valmistumispäiviä sekä LCIF:n hallituksen kolmea vuotuista kokousta, joissa
vastaavien varojen apurahojen myöntämispäätökset tehdään.
3. Mikä on proforma-lasku?
Proforma-lasku on dokumentoitu kustannusarvio tai hintatarjous,
joka on hankittava valmistajalta tai toimittajalta, jolta laitteet aiotaan
hankkia, tai rakennusyritykseltä, joka tulee tekemään rakennustyöt.
Nämä asiakirjat vaaditaan lähetettäviksi hakemusten mukana.
4. Miten monen klubin on tuettava vastaavien varojen
apurahaprojektia taloudellisesti paikallisten vastaavien
varojen avulla?
Vähintään kahden klubin on tehtävä merkittävä rahalahjoitus projektia
varten varmistamalla ja/tai keräämällä paikalliset vastaavat varat. Ihanteellisessa tapauksessa useampi klubi osallistuu apurahaprojektin laatimiseen ja toteuttamiseen.
5. Voidaanko luontaispalveluita pitää paikallisina
vastaavina varoina?
Apurahaa hakevan piirin tai moninkertaispiirin paikallisten vastaavien varojen on oltava käteisen muodossa. Vaikka luontaispalveluita
arvostetaankin, ne eivät kelpaa lionien paikallisiksi vastaaviksi varoiksi.
Tämän lisäksi lionien vapaaehtoisaikaa projektin parissa ei saa muuntaa
rahalliseksi arvoksi. Paikallisten vastaavien varojen on oltava uusia varoja,
jotka on kerätty erityisesti sitä projektia varten, jonka rahoittamiseen
LCIF:ltä pyydetään apua.
6. Onko apurahoilla vähimmäis- tai enimmäissummaa?
Apurahan vähimmäissumma on 10 000 $ ja enimmäissumma 100 000 $.
Kehitysmaa voi pyytää 75 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista
(ei saa ylittää 100 000 $) ja kehittyneet maat voivat pyytää 50 prosenttia
projektin kokonaiskustannuksista (ei saa ylittää 100 000 $).
7. Kuinka monta vastaavien varojen apurahaa kukin piiri tai
moninkertaispiiri voi hakea yhdellä kertaa?
Piirillä tai moninkertaispiirillä voi olla samaan aikaan käynnissä kaksi
vastaavien varojen apurahaa. Tämä tarkoittaa, että ne voivat olla jo
hyväksyttyjä tai käsittelyvaiheessa. Kun yksi apuraha on saatu
päätökseen hyväksyttävän loppuraportin myötä, voidaan lähettää uusi
hakemus.
8. Mitkä ovat hakemusten määräajat?
Hakemukset käsitellään LCIF:n hallituksen kokouksissa kolme kertaa
vuodessa: elokuussa, tammikuussa ja toukokuussa. LCIF:n on saatava
hakemukset vähintään 90 päivää ennen hallituksen kokouspäivää.
Saat lisätietoja tarkemmista määräajoista LCIF:n verkkosivustolta.
Suosittelemme lähettämään hakemukset hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Hakemukset, jotka ovat puutteellisia tai vaativat lisäaikaa selvitysten saamiseksi, voidaan siirtää käsiteltäviksi myöhäisempään hallituksen
kokoukseen.
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9. Mikä on prosessi sen jälkeen, kun hakemus on
lähetetty LCIF:lle?
LCIF kuittaa sähköpostitse tai kirjeellä vastaanottaneensa hakemuksen.
Tämä LCIF:ltä saatu viesti vahvistaa vastaanottopäivän ja antaa hakemuksen alustavasti tarkastavan LCIF:n alueellisen ohjelmavastaavan
nimen (ehtojen täyttämisen määrittämiseksi) sekä hakemuksen
seurantanumeron. Ohjelmavastaava ottaa piiriin tai moninkertaispiiriin
yhteyttä ja esittää kysymyksiä projektin tavoitteiden ja päämäärien
selventämiseksi. Kysymyksiä voi olla vain muutama tai useampi
ohjelmavastaavan pyrkiessä selvittämään, täyttääkö hakemus ja
projekti apurahan ehdot.
Joissain tapauksissa lioneita voidaan pyytää tekemään muutoksia anomukseen, jotta apurahan ehdot täyttyisivät paremmin. Lioneille saatetaan antaa määräaika, johon mennessä heidän on vastattava. Vain
täydet ja ehdot täyttävät hakemukset toimitetaan eteenpäin LCIF:n
hallituksen käsiteltäviksi.
10. Mitkä ovat mahdolliset hallituksen päätösten tulokset?
Hallitus voi hyväksyä apurahan (täyden tai alennetun summan), jättää
sen harkittavaksi (mikäli siihen tarvitaan lisätietoja tai muutoksia) tai
hylätä apurahahakemuksen. Harkittavaksi jätettyjä hakemuksia ei ole
hyväksytty eikä hylätty, sillä päätöksen tekemiseksi tarvitaan lisätietoja.
11. Jos apuraha hyväksytään, miten kauan varojen
saaminen kestää?
Hyväksyttyihin apurahoihin liittyy usein ehtoja. Vastaavien varojen
apurahojen ensisijaisia ehtoja ovat esimerkiksi: 1) vaadittujen
paikallisten vastaavien varojen keräämisen todistaminen ja
2) apurahasopimuksen allekirjoittaminen ja lähettäminen takaisin.
Apurahoihin saatetaan liittää muita ehtoja hallituksen harkinnan mukaisesti. LCIF ei vapauta apurahoja käyttöön ennen kuin kaikki
apurahan ehdot on täytetty. Lioneilla on kuusi kuukautta aikaa
apurahan hyväksymispäivästä lukien hankkia paikalliset vastaavat varat.
12. Kuka on vastuussa hyväksyttyjen apurahojen
varojen hoitamisesta?
Apurahan saanut piiri tai moninkertaispiiri on vastuussa apurahasta
ja apurahan hoitajana toimii piirikuvernööri (kun kyseessä on piirin
tason apuraha) tai kuvernöörineuvoston puheenjohtaja (kun kyseessä on moninkertaispiirin tason apuraha), joka on virassa apurahan
myöntämishetkellä. Apurahan hoitaja on vastuussa sen varmistamisesta, että apurahan varoja hyödynnetään asianmukaisesti hallituksen
hyväksymään tarkoitukseen. Apurahan hoitajan vastuulla on myös
varmistaa, että LCIF saa ajankohtaisen loppuraportin apurahaprojektin
valmistuttua.

vastaavien varojen apurahojen myöntämisperusteet
1.	Apurahoja harkitaan projekteihin, jotka ylittävät hakevan lionspiirin
ja osallistuvien klubien taloudelliset resurssit ja varainkeruun
mahdollisuudet. Vähintään kahden klubin on osallistuttava
antamaan projektille taloudellista tukea.
2. Projektien tulee palvella useita ihmisiä – ihanteellisesti koko yhteisöä – jotta LCIF:n antaman rahoituksen vaikutus voidaan
maksimoida. Tämän lisäksi etusija annetaan projekteille, joiden
avulla palvellaan suurimman avun ja taloudellisen tuen tarpeessa
olevia yhteiskunnan sektoreita.
3.	Apurahoja ei saa anoa paikkakunnan parannusprojekteihin, joita
ovat esimerkiksi kirjastojen kehittäminen, monitoimitalot, uimaaltaat, urheilukentät ja puistot. Apurahoja ei tavallisesti myönnetä
uudenaikaistuksiin, jotka johtuvat hallituksen uusista säädöksistä.
4. LCIF:n rahoitusta hakevilla projekteilla tulee olla vahva lionsidentiteetti ja paikallisten lionien on osallistuttava niihin jatkuvasti.
Etusija annetaan projekteille, joissa lionit tarjoavat vapaaehtoispalveluja, joita he ovat osoitetusti tukeneet aiemmin ja joissa heillä
on selkeästi erottuva rooli projektin hoitamisessa ja/tai osallistuvan
instituutin auttamisessa.
5. Lionien projektiin osallistumisen ja identiteetin osoittamisen lisäksi
apurahaa hakevan lionspiirin ja osallistuvien klubien tulee tehdä
huomattava taloudellinen sijoitus projektiin. Vaikka mukana olevat
klubit eivät osallistuisi yhtä suurin summin paikallisiin vastaaviin
varoihin, summien tulee olla verrattavissa sen osoittamiseksi, että
yksittäinen klubi ei pääsääntöisesti rahoita projektia. Vähintään
puolet paikallisista vastaavista varoista tulee olla varmistettuina ja/tai
kerättyinä hakemuksen lähettävien lionien toimesta. (Huomaa:
Projektit, joita vain yksi lionsklubi tukee rahallisesti, eivät täytä
ehtoja.)
6. Paikallisten varojen tulee olla rahan muodossa. Luontaispalvelut
maan, työvoiman tai materiaalien muodossa vahvistavat anomusta
ja niitä tulee korostaa projektikuvauksessa, mutta tällaista luontaistukea ei voi lisätä budjettiin osaksi vastaavia varoja, joiden avulla
LCIF:n myöntämää avustusta haetaan. Lisäksi paikallisten vastaavien
varojen tulee edustaa saatavana olevaa käteistä tai luvattua summaa
ehdotettua projektia varten.

9. Vaikka monet terveydenhoitoprojektit täyttävät ehdot, apurahoja
ei saa pyytää uusien sairaaloiden/klinikoiden rakentamiseen, jos
projektia tukee vain muutama lionsklubi. Etusija annetaan sen
sijaan projekteille, joissa pyritään uudenaikaistamaan tai laajentamaan jo olemassa olevia terveydenhoitolaitoksia. Tämän vuoksi
lionien tukemien uusien sairaaloiden tai klinikoiden rakentamiseen
harkitaan apurahoja vain seuraavissa tapauksissa: 1) terveydenhoitolaitokset piirin tasolla, kun usea klubi osallistuu aktiivisesti ja/
tai 2) jo olemassa olevien lionien tukemien sairaaloiden/ klinikoiden
laajentaminen, kun aiemmat onnistumiset pystytään osoittamaan.
Lisäksi apurahahakemuksia, joissa pyydetään
tukea terveydenhoitolaitoksille, harkitaan vain koskien voittoa
tavoittelemattomia tai julkisia laitoksia, jotka pystyvät osoittamaan
sitoumuksensa auttaa köyhiä ja vakuutuksettomia ihmisiä. Kehitysmaiden silmäsairaaloiden suhteen piirien tai moninkertaispiirien
tulisi lähettää apurahahakemus LCIF:n SightFirst-ohjelmaan, jossa
on erilaiset myöntämisperusteet ja tekninen infrastruktuuri tällaisten projektien laatimiseen, tarkastamiseen ja harkintaan.
10. Vastaavien varojen apurahoja ei ole käytettävissä projekteihin,
joihin muut LCIF:n apurahaohjelmat sopivat paremmin. Saat
tietoja säätiön muista ohjelmista osoitteesta www.lcif.org tai
ottamalla yhteyttä LCIF:ään.
11. Rahoitusta saavat projektit tulee selvästi tunnistaa LCIF:n
rahoittamiksi asianmukaisen tunnustuksen, ilmoitusten ja julkisen
PR:n avulla. LCIF antaa tarkempia tietoja tällaisen tunnustuksen
antamisesta, kun hakemus hyväksytään. Siinä tapauksessa, että
LCIF:n kumppanit oat rahoittamassa tiettyjä projekteja ja aloitteita,
apurahan saajaa voidaan pyytää antamaan lisätunnustusta.
Lopullisissa apuraharaporteissa tulee vahvistaa tunnustuksen
antaminen LCIF:lle.
12. Kunkin apurahahakemuksen arvioinnissa huomioidaan sen omat
ansiot sekä aste, jolla se täyttää LCIF:n hallituksen määrittämät
myöntämisperusteet ja humanitaariset rahoitussäännöt.

7.	Apurahoja ei anneta jatkuvan tuen periaatteella millekään yksittäiselle
projektille*. Vastaavia varoja saavien projektien tai instituuttien on
odotettava yksi vuosi loppuraportin lähettämisen jälkeen, ennen kuin
ne voivat hakea uutta apurahaa edellyttäen, että edellinen samaa
projektia varten myönnetty apuraha on saavuttanut tavoitteensa.
*Tähän vaatimukseen tehdään poikkeus, jos kyse on suuren
mittakaavan projektista, johon osallistuu useita piirejä. Näissä
tapauksissa jokainen osallistuva piiri voi lähettää hakemuksen
erillisestä ja itsenäisestä kokonaisprojektin osasta. Tällaiset
hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja niissä harkitaan
enintään kolmea vastaavien varojen apurahaa yhtä kokonaisprojektia
varten yhdellä kertaa. Jokaisen hakijan on pystyttävä osoittamaan
merkittävä ja pitkäaikainen suhde edunsaavaan projektiin.
8.	Rahoitus toimintakuluja varten voidaan lisätä projektin budjettiin ja
apuraha-anomukseen, mutta vain silloin, kun tällaisia varoja
käytettäisiin käynnistämään tai merkittävästi laajentamaan
hakijaorganisaation palveluita. Hakijan on pystyttävä osoittamaan,
miten tällaiset toimintakulut maksetaan sen jälkeen, kun LCIF:n
myöntämän apurahan varat on käytetty.
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VASTAAVIEN VAROJEN APURAHOJEN SÄÄNNÖT
1.	Apurahan hakijoiden tulee lähettää projektiehdotuksensa LCIF27-apurahalomakkeella, joka on täytettävä kokonaan. Projektin
budjetissa on eriteltävä selkeästi kaikki projektin tulolähteet ja
kulukohteet; projektin tulojen tulee olla yhtä suuret kuin menojen.
Vajaiksi jätetyt tai muilla lomakkeilla lähetetyt hakemukset eivät täytä
ehtoja.
2.	Apurahahakemuksia voivat lähettää kaikki lionspiirit (yksittäis-, osatai moninkertaispiirit). Nykyisen piirikuvernöörin tulee allekirjoittaa
yksittäis- tai osapiirin lähettämä hakemus ja piirihallituksen tulee
vahvistaa se päätöksellä, minkä jälkeen siitä lähetetään ilmoitus
kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle. Kuvernöörineuvoston
puheenjohtajan tulee allekirjoittaa moninkertaispiirin hakemus ja
kuvernöörineuvoston tulee vahvistaa se päätöksellä. Hallituksen
tai kuvernöörineuvoston pöytäkirja kokouksesta, jossa hakemus vahvistettiin, tulee lähettää hakemuksen mukana.
3.	Jos vastaavien varojen apurahan projekti toteutetaan jossain muussa
kuin hakijan omassa maassa, paikallisen lionspiirin on hyväksyttävä
projekti ja mielellään osallistuttava siihen aktiivisesti. Maissa, joissa
on klubeja mutta ei piirirakennetta, projektia lähinnä olevien paikallisten klubien on hyväksyttävä projekti. Kaikissa tapauksissa LCIF:lle
on annettava yksityiskohtaista tietoa paikallisten lionien roolista
projektissa. Maissa, joissa ei tällä hetkellä ole klubeja, hakijapiirin on
pystyttävä osoittamaan projektiin liittyvä valvonta, arviointi ja raportointi.
4. Suurin mahdollinen haettavissa oleva apuraha 100 000$ ja pienin
10 000 $. Jos apuraha hyväksytään, apurahan varoja ei makseta
ennen kuin vastaavat varat on kerätty paikallisesti hyväksytyn
projektin budjetin mukaisesti.
5. Kehittyneissä maissa apurahoja voidaan hakea kattamaan korkeintaan 50 prosenttia projektin budjetista. Kehitysmaat voivat hakea
korkeintaan 75 prosenttia projektin budjetista. Minimivaatimus vaadittavan rahoituksen suhteen tehdään hakemuksen lähettävän piirin tai
moninkertaispiirin puolesta. (HUOMAA: Apurahaa voidaan hakea
korkeintaan US$100 000.)
6. Piirillä voi olla kerrallaan käsittelyssä enintään kaksi vastaavien
varojen apurahahakemusta ja/tai hyväksyttyä apurahaa. Usean maan
kattavien piirien kohdalla kullakin maalla voi olla käynnissä kaksi
hakemusta tai projektia. Harkitessaan toista apurahaa piirille tai
maalle LCIF ottaa huomioon käynnissä olevan LCIF:n rahoittaman
projektin edistymisen.
7. Vastaavien varojen apurahat on tarkoitettu projekteihin, jotka ovat
aikaisen kehityksen (suunnittelun) vaiheessa. Projekti, johon LCIF:n
rahoitusta haetaan, ei saa olla vielä alkanut. Tämä koskee laitteistoa,
joka on jo hankittu osittain velan, osamaksujen tai takuumaksujen
avulla ennen LCIF:n hallituksen tekemää päätöstä. Lisäksi loppuun
saatettuihin projekteihin ei voi saada rahoitusta eikä apurahoja voi
käyttää lainojen takaisinmaksuun, säästöjen luomiseen tai ennen
apurahan hyväksymistä aiheutuneisiin projektikuluihin. Projekteihin,
joissa haetaan rahoitusta korvausperusteisesti, ei voi saada apurahaa.
8. Lionien ja/tai heidän perheensä ei tule saada suoraa tai ammatillista
hyötyä eikä heillä tule olla omistussuhdetta projekteissa, jotka saavat
LCIF:n avustusta.
9. Hyväksyttyjen projektien apurahamaksujen saajina on oltava asianmukainen lionspiiri (yksittäinen, osa- tai moninkertaispiiri). Apurahan
hyväksymishetkellä virassa oleva piirikuvernööri tai moninkertaispiirin
kuvernöörineuvoston puheenjohtaja tulee toimimaan apurahan hoitajana koko projektin ajan. Hänen velvollisuutensa on jakaa projektin
apurahavarat ja tehdä niistä tiliä LCIF:lle. Jos projekti jatkuu seuraavan toimivuoden puolelle, apurahan hoitajan tulee antaa kopiot
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LCIF:lle lähetetyistä edistymis- ja loppuraporteista nykyiselle
piirihallitukselle tai moninkertaispiirin kuvernöörineuvostolle. LCIF
pidättää oikeuden vaihtaa apurahan hoitajan tarvittaessa.
10. Apurahojen saajien vastuulla on lähettää raportti, jossa kerrotaan
yksityiskohtaisesti projektin tuloksista ja annetaan tarkka selvitys
LCIF:n myöntämien varojen käytöstä projektin loppuessa (raportointilomakkeet annetaan apurahan myöntämiskirjeiden mukana). Piirit
tai moninkertaispiirit, jotka eivät lähetä tällaista raporttia päättyneistä
projekteista, eivät voi saada muita apurahoja.
11. LCIF:n hallitus kokoontuu kolme kertaa joka vuosi. Nämä kokoukset pidetään elokuussa, tammikuussa ja toukokuussa. Saat
määräpäivät osoitteesta www.lcif.org tai ottamalla yhteyttä suoraan
LCIF:ään. LCIF:n on saatava kokonaan täytetyt apurahahakemukset
viimeistään 90 päivää ennen LCIF:n hallituksen kokousta, jotta hakemukset voidaan käsitellä kokouksessa. Koska lisätietoja pyydetään
usein, suosittelemme lähettämään hakemukset hyvissä ajoin ennen
määräpäivää. HUOMAA: Hakemukset, jotka ovat puutteellisia
tai vaativat lisäaikaa selvitysten saamiseksi, voidaan siirtää
käsiteltäviksi myöhäisempään hallituksen kokoukseen.
12. Aikaisemmin poisvedetyt tai hylätyt hakemukset voidaan lähettää
uudelleen vain, jos niiden hylkäämiseen/poisvetämiseen johtaneet
syyt on korjattu.
13. Jos hakijat eivät vastaa LCIF:n lähettämiin viesteihin 120 päivän
kuluessa, heidän hakemuksiaan ei käsitellä. Hakemukset voidaan
joutua lähettämään uudelleen.
14. Hakijoilla on kuusi kuukautta hakemuksen hyväksymispäivästä
lukien kerätä ja varmistaa paikallisesti kerättävät varat. Huomaa:
LCIF ei anna apurahan varoja hakijan käyttöön, ennen kuin
paikallisesti hankittavat varat on kerätty ja ne ovat vapaasti
käytettävissä projektin toteuttamiseksi.
Hyväksytyt apurahoilla rahoitetut projektit tulee toteuttaa kohtuullisessa ajassa ja ne tulee saada päätökseen kahden vuoden
kuluessa apurahan hyväksymisestä. Jatkoaikaa voidaan harkita tapauskohtaisesti.
	Neuvoteltuaan riittävästi apurahan hakijan kanssa LCIF pitää itsellään
oikeuden peruuttaa apurahan, jos siihen liittyvää projektia ei ole aloitettu tai jos se ei etene riittävästi kahden vuoden aikarajan
puitteissa. Kaikki jo myönnetyt varat, joita ei ole dokumentoitu sääntöjen mukaan, tulee palauttaa LCIF:lle, jos apuraha peruutetaan.
15. LCIF ei omista eikä ole vastuussa mistään omaisuudesta tai
välineistä, jotka rahoitetaan LCIF:n apurahan avulla. Jos LCIF:n
myöntämän apurahan avulla hankittua omaisuutta tai välineitä
halutaan siirtää toiseen omistukseen tai myydä, apurahan saajan on
ilmoitettava asiasta LCIF:lle ja neuvoteltava LCIF:n henkilökunnan
kanssa liittyen tällaisen omaisuuden siirron tai myynnin edunsaajiin.
Ellei LCIF ole toisin kirjallisesti hyväksynyt, kaikki LCIF:n apurahojen avulla kustannettu omaisuus tai välineet ovat siirrettävissä tai
myytävissä vain asianmukaiselle hyväntekeväisyysjärjestölle, jotka
jatkaa tällaisen omaisuuden tai välineiden hyödyntämistä ainoastaan
hyväntekeväisyystarkoituksiin kyseisellä paikkakunnalla alkuperäisen
apurahasopimuksen tarkoituksen ja ehtojen sekä LCIF:n käytäntöjen
mukaisesti.
Lisäksi kaikki tällaisesta siirrosta tai myynnistä saadut varat tulee
käyttää vain hyväntekeväisyystarkoituksiin kyseisellä paikkakunnalla
eikä kukaan yksityishenkilö tai mikään hyväntekeväisyyteen osallistumaton osapuoli saa hyötyä tästä.

Ohjeet
VASTAAVIEN VAROJEN APURAHOJEN HAKEMUS
Lue vastaavien varojen apurahojen myöntämisperusteet ja säännöt ennen kuin täytät tämän hakemuksen. Kaikki alla pyydetyt tiedot
on annettava LCIF:lle rahoitusehtojen määrittämiseksi. Hakemusten on saavuttava perille viimeistään 90 päivää ennen kutakin LCIF:n
hallituksen kokousta. Nämä kokoukset pidetään vuosittain elokuussa, tammikuussa ja toukokuussa. Saat lisätietoja tarkemmista
määräajoista verkkosivustolta tai ottamalla yhteyttä LCIF:ään.
LCIF:n hallitus ja henkilökunta pidättävät itsellään oikeuden pyytää tarvittaessa asiaan liittyviä lisätietoja.
LCIF kuittaa saaneensa hakemuksen lähettämällä sähköpostia. Sähköpostissa on seurantanumero viitteeksesi, kun tiedustelet LCIF:ltä
hakemuksesta. Muille virastoille muotoiltuja anomuksia tai yleisiä varainkeruukampanjoita varten laadittuja PowerPoint-esityksiä ei hyväksytä.
Vastaavien varojen apurahojen myöntämisperusteisiin ja hakuprosessiin liittyvät kysymykset on esitettävä LCIF Humanitarian Initiativesosastolle numerossa 1-630-203-3819 tai osoitteessa LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org.
Päivämäärä:_______________________________________________________________
Projektin nimi/otsikko: ______________________________________________________
LCIF:ltä haettavan avustuksen määrä Yhdysvaltain dollareissa ($):________________

Osa 1

Projektin kuvaus, tavoitteet ja päämäärät

1.	Ongelman selventäminen ja perusteet projektille. Selvennä seuraavat:
a. Mitkä erityiset ongelmat pyritään ratkaisemaan.
b. Projektin yksityiskohtaiset syyt ja perusteet.
c.	Saavutettavat tavoitteet ja päämäärät.
d. Palveltava maantieteellinen alue ja paikkakunnat, mukaan lukien sosioekonomiset tiedot.
e.	Tästä projektista vuosittain suoraan hyötyvien ihmisten lukumäärä.
2. Projektin strategia ja toimintasuunnitelma. Anna seuraavat tiedot:
a. Yksityiskohtainen projektisuunnitelma, joka osoittaa, miten tavoitteet saavutetaan.
b.	Jos tavoite on laajentaa palveluita tavoittamaan useampia avun tarpeessa olevia ihmisiä, kerro, miten monta ihmistä on hyötynyt
tähän mennessä.
c.	Taustatiedot ja selvennys muiden projektiin osallistuvien organisaatioiden tuesta; liitä mukaan organisaatioiden osallistumisen vahvistavat aiesopimukset.
d. Projektin toteutus- ja valmistumisaikataulu, mukaan lukien tärkeimmät virstanpylväät.
e.	Jos suunnitelmana on jonkin pysyvän rakenteen rakentaminen, anna kuvaus rakennuksesta ja sen sisätiloista sekä mittasuhteet,
piirustukset, valokuvat, rakennuskustannusten arviot ja liitä mukaan myös maaomistuksen vahvistava asiakirja.
f.	Jos suunnitelmana on hankkia pääomalaitteita ja vastaavia, kuvaile niiden käyttöä; liitä mukaan tuote-esitteitä, proforma-laskuja
ja myyjän hintatarjoukset kaikista hankittavista kohteista.
3.	Selitä, miten projektia tullaan ylläpitämään tulevina vuosina. Kuvaile, kuka on vastuussa projektin toiminta-, ylläpito- ja hallintokuluista.
Anna yksityiskohtainen viiden vuoden taloussuunnitelma, jossa määritellään toiminnan tulot ja menot.
4. Kuvaile, miten lionit osallistuvat ehdotettuun projektiin.
a.	Selvennä lionien roolit ja vastuut. Liitä mukaan selvennys lionien osallistumisen osoittavasta historiasta.
b. Kerro lyhyesti, miten lionit aikovat jatkaa osallistumista sen jälkeen, kun LCIF:n tuki on päättynyt.
c. Kerro, miten tämä projekti tunnistetaan lionien tukemaksi projektiksi ja miten sitä mainostetaan sellaisena.
d. Kuvaile suunnitelmia tunnustuksen antamiseen LCIF:n tuesta ja osallistumisesta. Tämän projektin julkisessa aineistossa ja
tiedotusvälineissä tulee mainita LCIF:n ja paikallisten lionien tuki ja osallistuminen.
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Osa 2

Projektin budjetti

5. Liitä mukaan eritelty budjetti koko projektin ajalta käyttämällä alla olevaa taulukkoa:
a.	Tulojen on oltava yhtä suuret kuin menojen.
b. Kerro, mitä valuuttaa käytetään, sekä vaihtokurssi Yhdysvaltain dollareiksi.
c. Luettele tulojen osassa erikseen kaikki rahoituslähteet ja tarkenna kunkin lahjoittama summa.
d.	Selvennä kunkin tulolähteen tila: luvattu, kerätty vai odotettu. Kerro luvattujen ja odotettujen summien kohdalla päivämäärä,
johon mennessä varat ovat käytettävissä projektiin.
e. Luettele ja erittele kaikki kulukohteet kulujen osassa.
Valuutan tyyppi:__________________________________________
Vaihtokurssi Yhdysvaltain dollareiksi:_______________________

Tulot

Menot

Lähde

Summa

Tila

Lionit

Muistiinpanoja

Kulun kuvaus

Summa

Kulun selvennys

1
2

Yhteistyökumppanit

3
4

LCIF

Odotettu

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Osa 3

Tärkeät yhteyshenkilöt

6.	Anna kaikkien lionien ja ei-lionien yhteystiedot, jotka on lisättävä tätä hakemusta koskevaan viestintään. Tähän tulee sisältyä nykyiset lionsjohtajat, projektin koordinaattori sekä nykyinen piirin/moninkertaispiirin LCIF-koordinaattori. Anna kunkin henkilön nimi,
virka, postitusosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
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OSA 4

Hakemuksen kannattaminen

1. 	Jokaisen apurahahakemuksen mukana tulee olla vahvistus hallituksen tai kuvernöörineuvoston hyväksymisestä. Lähetä kopio hallituksen
(yksittäis- tai osapiirin) tai kuvernöörineuvoston (moninkertaispiirin) kokouspöytäkirjasta, jossa hakemus hyväksyttiin.
2. Yksittäis- tai osapiireissä vain piirikuvernöörin on allekirjoitettava hakemus (lue sääntöjen kohdat 2 ja 3).
3. Moninkertaispiireissä vain kuvernöörineuvoston puheenjohtajan on allekirjoitettava hakemus (lue sääntöjen kohdat 2 ja 3).

PIIRIKUVERNÖÖRIN LAUSUNTO (yksittäis- ja osapiirin apurahahakemuksissa)

Todistan täten, että olen lukenut LCIF:n vastaavien varojen apurahan myöntämisperusteet ja apurahahakemuksen. Annetut tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikein ja esitetyt tarpeet ovat olemassa kuvausten mukaisesti. Puollan anomusta ja teen kaiken voitavani
mahdollisesti myönnettävien apurahojen hoitajana taatakseni varojen asianmukaisen ja tehokkaan käytön, asianmukaisen tilinpidon ja
säännöllisen raportoinnin Lions Clubs Internationalin säätiölle.

Piirikuvernöörin nimi

Piiri

Osoite
Puhelin

Faksi

Sähköposti
Allekirjoitus

Pvm

KUVERNÖÖRINEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN LAUSUNTO (moninkertaispiirin apurahahakemuksissa)

Todistan täten, että olen lukenut LCIF:n vastaavien varojen apurahan myöntämisperusteet ja apurahahakemuksen. Annetut tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikein ja esitetyt tarpeet ovat olemassa kuvausten mukaisesti. Puollan anomusta ja teen kaiken voitavani
mahdollisesti myönnettävien apurahojen hoitajana taatakseni varojen asianmukaisen ja tehokkaan käytön, asianmukaisen tilinpidon ja
säännöllisen raportoinnin Lions Clubs Internationalin säätiölle.

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan nimi

Moninkertaispiirin numero

Osoite
Puhelin

Faksi

Sähköposti
Allekirjoitus

Pvm
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Hakemuksen tarkastuslista
Ennen kuin lähetät vastaavien varojen apurahahakemuksen, lue tämä tarkastuslista varmistaaksesi, että hakemus on
täytetty kokonaan ja valmis lähetettäväksi LCIF:lle.
3 Kaikkiin kysymyksiin on annettu yksityiskohtainen vastaus.
3 Piirihallituksen (piirin hakemukset) tai moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston (moninkertaispiirin hakemukset)
pöytäkirja on liitetty mukaan.
3 Piirikuvernöörin (piirin hakemukset) tai nykyisen moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtajan
(moninkertaispiirin hakemukset) puoltamista osoittava allekirjoitus on liitetty mukaan.
3 Vaaditut lisäasiakirjat on liitetty mukaan:
• Arkkitehtoniset piirrokset, kustannusarvioinnit ja todistus maaomistuksesta, kun kyseessä on rakennusprojekti
• Laite-esitteet, proforma-laskut ja myyjän hintatarjoukset kaikista hankittavista laitteista, kun kyseessä on laiteprojekti
• Viiden vuoden taloudellinen suunnitelma, jossa kerrotaan projektin tulevat tulot ja toimintakulut
3	Olet ottanut itsellesi kopion koko hakemuksesta, ennen kuin lähetät sen LCIF:lle

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN
Hakemukset on lähetettävä suoraan LCIF:n humanitaaristen ohjelmien osastolle. Jos hakemus lähetetään jollekin muulle
osastolle, hakemus ei ehkä saavu ajoissa ennen määräaikaa, jolloin tarkistusprosessi viivästyy.
Kokonaan täytetty hakemus ja vaaditut lisäasiakirjat voidaan lähettää LCIF:lle paperisina tai sähköisesti. Suosimme
kuitenkin sähköisiä hakemuksia. Lähetä vain yksi hakemus. Jos lähetät sen postitse, pyydämme käyttämään luotettavaa
kuriiripalvelua (esim. DHL, FedEx jne.). Tämä varmistaa, että lähetys voidaan jäljittää, jos se katoaa kuljetuksen aikana.
Lions Clubs International Foundation
Humanitarian Initiatives Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523 – 8842, USA
Sähköposti: LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
Suora: +1-630-203-3819
Verkkosivusto: www.lcif.org
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Lions Clubs International Foundation
Humanitarian Initiatives Department
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Puhelin: +1 (630) 203-3819
Sähköposti: LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
www.lcif.org
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