HÄTÄAPURAHA
Projekti-ideoita, vinkkejä ja usein kysyttyjä kysymyksiä
PROJEKTI-IDEOITA JA VINKKEJÄ
Lionien tulee toteuttaa tarvearviointi paikkakunnallaan selvittääkseen, millaista hätäaputyötä voidaan toteuttaa tehokkaimmin
ja vaikuttavimmin apurahabudjetin puitteissa. Lionien tulee varmistaa, että projekti täyttää paikallisen hätäaputyön jättämät
aukot sen sijaan, että he tekisivät samaa työtä kuin muut organisaatiot. Alla on suosittuja lionien toteuttamia projekteja.
Tarvittavien hätäaputarvikkeiden hankkiminen jaeltavaksi paikoissa, jotka toimivat tilapäisinä
suojina katastrofin vuoksi kodeistaan paenneille ihmisille.
..........................................................................
Katastrofista aiheutuviin lisääntyneisiin tarpeisiin vastaaminen hankkimalla elintarvikkeita
ruokapankkeihin ja muihin ruoan jakeluohjelmiin.
..........................................................................
Elintarvikkeiden hankkiminen aterioiden valmistamista ja tarjoilemista varten ja/tai
lisäelintarvikkeiden jakelu katastrofin uhreille.
..........................................................................
Olennaisten tarvikkeiden hankkiminen hätäapupakkausten kokoamista ja jakelua varten
katastrofin uhreille.
..........................................................................
Lionien hätäapupäivien järjestäminen paikallisissa kaupoissa tai myymälöissä, jotta
katastrofin uhrit voivat tehdä välittömiin tarpeisiinsa lionien maksamia ostoksia.

TÄRKEITÄ SEIKKOJA
n

n

n

KÄTEISMAKSUJA EI
saa tehdä.

n

Maksut on suoritettava sekillä
tai pankkisiirtona piirin tililtä
toimittajalle tai kauppiaalle.

n

Apurahan hyväksymisen jälkeen
päivätyt laskut hätäaputyöhön
hankituista materiaaleista.

Lionien on tehtävä hätäaputyö
itse. Apurahavaroja tai
hätäapumateriaaleja ei saa
luovuttaa valtion virastoille.

Lioneista ja vastaanottajista tulee
ottaa riittävä määrä valokuvia
osoittamaan, että hätäaputyö
on tehty.

TILIVELVOLLISUUS – AIKATAULU
n

Kun apuraha on maksettu, varat on käytettävä ja raportit toimitettava yhden kuukauden
kuluessa varojen vastaanottamisesta.

SEURAAVAT SISÄLTYVÄT RAPORTOINTIIN
n
n
n

Vastaanotto ja maksutili
Alkuperäiset laskut/kuitit
Tiliotteet

n
n

Valokuvat
Piirihallituksen
todistus

n
n

Vastaanottajien lausunnot
Käyttämättömät apurahavarat
on palautettava LCIF:lle

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

1. Voivatko yksittäiset lionsklubit hakea hätäapurahoja? Eivät. Vaikka klubit voivat johtaa hätäaputyön toteuttamista
paikkakunnillaan, apurahat ovat saatavilla vain piireille. Tämän vuoksi nykyisen piirikuvernöörin on lähetettävä hakemus LCIF:lle.
2. Voiko katastrofiin saada useamman kuin yhden hätäapurahan? Ei. LCIF käsittelee vain yhden pyynnön katastrofia kohti.
Pyyntöjen esittämistiheys huomioidaan. LCIF ei ole ensisijaisesti hätäapujärjestö eikä sitä tulee pitää ainoana vaihtoehtona
rahoitusta varten.
3. Jos välittömiin tarpeisiin on vastattu, voiko hätäapurahan varoja käyttää muihin tarpeisiin? Ei. Hätäapuraha on tarkoitettu
vain välittömiin tarpeisiin. On tärkeää, että lionit arvioivat tarpeet ennen hakemista, jotta hätäapurahan asianmukaisuus voidaan
määrittää. Paikkakunnan avustusapuraha on toinen vaihtoehto keskipitkän aikavälin tarpeita varten, kuten siivoustöihin ja
asuntojen vähäisiin korjauksiin.
4. Pitääkö hätäapurahaa hakea tietyn ajan kuluessa? Kyllä. Piirien on haettava 30 päivän kuluessa katastrofin tapahtumisesta.
Tämä antaa lioneille tarpeeksi aikaa arvioida paikalliset tarpeet katastrofin jälkeen.
5. Korvaako LCIF piireille kulut, jotka syntyvät ennen hätäapurahan hyväksymistä? Ei. LCIF ei korvaa lioneille kuluja, jotka
syntyvät ennen hakemuksen hyväksymistä. LCIF ei myöskään hyväksy kuitteja tällaisista kuluista, kun loppuraportit lähetetään
LCIF:lle.
6. Saavatko piirit pitää käyttämättömät apurahavarat? Eivät. Käyttämättömät varat on palautettava LCIF:lle, jos niitä ei käytetä
30 päivän ajanjakson kuluessa. Jos varoja käytetään kuluihin, jotka eivät täytä ehtoja, LCIF pyytää, että kyseinen summa
palautetaan LCIF:lle.
7. Kuka on vastuussa hätäaputyön valvomisesta? Hätäapurahan hyväksymishetkellä virassa oleva piirikuvernööri on apurahan
hallinnoija, ja hänen tulee toimia yhteistyössä piirihallituksen ja paikallisen toimikunnan kanssa hätäaputyön suorittamista
varten. Tämä on tiimityötä.
8. Saavatko lionit hakea hätäapurahaa auttaakseen lionien hätäaputyötä jossain toisessa piirissä? Eivät. Hätäapurahat
ovat saatavilla vain piireille, joihin katastrofi on vaikuttanut. Jos tällaisen piirin ulkopuoliset lionit haluavat auttaa paikallisessa
hätäaputyössä, he voivat tehdä niin ilman LCIF:n tukea käyttämällä omia resurssejaan.
9. Saako hätäapurahan varoja käyttää tarvikkeiden varastoimiseen tulevien katastrofien varalta? Ei. Hätäapurahojen
tulee vastata nykyisen katastrofitilanteen tarpeisiin, ja varoja ei saa käyttää tuleviin katastrofeihin varautumiseen tai
hätäaputarvikkeiden varastoimiseen. Jos piirit haluavat valmistautua tuleviin katastrofeihin, hätätilavalmiuden apurahan
hakeminen on paras vaihtoehto.
10. Saavatko lionit toimia hätäaputyössä yhdessä paikallisten organisaatioiden kanssa? Kyllä. Lionit voivat toimia
yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa asianmukaisella tavalla. Apurahavaroja tai tarvikkeita ei kuitenkaan saa
jakaa tai lahjoittaa toiselle organisaatiolle hätäaputyön tekemistä varten.
11. Onko LCIF:lle lähetettävä raportti, kun hätäaputyö on saatu päätökseen? Kyllä. LCIF:lle on toimitettava loppuraportti,
jossa hätäaputyön tuloksista kerrotaan yksityiskohtaisesti. Tätä varten annetaan raporttilomake. Piirihallituksen on
tarkastettava ja hyväksyttävä raportti ennen kuin se lähetetään LCIF:lle.

Ota yhteyttä humanitaaristen aloitteiden jaostoon osoitteessa LCIFemergencygrants@lionsclubs.org, jos sinulla on kysyttävää.
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