
 käteisen, etusetelien tai lahjakorttien 
jakelu

 käteisavustukset yksityishenkilöille

 katastrofissa kadonneen tai  
tuhoutuneen henkilökohtaisen  
omaisuuden korvaaminen

 kotien korjaus-/rakennustyöt

 tilapäisen/pysyvän majoituksen  
järjestäminen (esim. hotellimajoitus, 
vuokra-asunnot ja vastaavat kulut)

 kuljetus- ja muuttokustannukset

 lääkintäkulut (esim. hoito, seulonta, ro-
kotukset, henkilökohtaiset  
lääkintälaitteet)

 infrastruktuurin korjaustyöt (esim.  
julkiset rakennukset, tiet, sillat,  
kaasu- ja sähköverkko)

 tarvikkeet ja palvelut eläimille (esim. 
lemmikit, palvelueläimet sekä kesytetyt 
ja/tai maatiloilla, luonnonympäristössä 
tai turvapaikoissa kasvatetut eläimet) 

 tuki operatiivisia kuluja tai  
vararahoitusta varten millekään  
organisaatiolle tai ohjelmalle, jonka 
tulot ovat pienentyneet katastrofin 
vuoksi

 hätäapupaketit: katastrofiapu,  
hygieniatarvikkeet

 vauvojen tarpeet: vaipat, äidinmaidonkorvike/
maito, kosteuspyyhkeet jne.

 ruoka (ostaminen, jakelu ja/tai keittäminen ja 
aterioiden tarjoilu)

 vesi ja pienet puhdistuslaitteet
 ensiaputarvikkeet
 pressut/suojapeitteet
 huovat
 vaatteet/jalkineet
 siivoustarvikkeet
 pienet keittotarvikkeet ja aterimet
 taskulamput, lyhdyt, aurinkokennovalaisimet

Kulut, jotka eivät täytä ehtojaKulut, jotka täyttävät ehdot

OHJEET

• Suurin saatavilla oleva apurahan määrä on 
10 000 USD.

• Katastrofin on oltava vaikuttanut vähintään 100  
ihmiseen.

• Nykyisen piirikuvernöörin täytyy lähettää LCIF:lle 
pyyntö, josta käy ilmi hänen piirissään tapahtuneen 
katastrofin tiedot. Yksittäiset klubit eivät voi hakea 
tätä apurahaa.

• Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen  
LCIFemergencygrants@lionsclubs.org 30 päivän  
kuluessa katastrofin tapahtumisesta. 

• Piirillä voi olla kerrallaan yksi hätäapuraha.

• Apurahan varoja tai hätäaputarvikkeita ei saa  
jakaa tai lahjoittaa toiselle organisaatiolle tai  
paikallishallitukselle hätäaputyön tekemistä varten.

• LCIF ei harkitse korvauksen maksamista lioneille  
hätäaputyöstä, joka tehdään ennen hyväksynnän  
saamista LCIF:ltä.

• Jos aiemmin myönnettyjen hätäapurahojen tai  
paikkakunnan avustustyön apurahojen loppuraport-
teja ei ole toimitettu, uusien hakemusten käsittely 
pitkittyy.

LCIF:n hallituksen puheenjohtajalla on valtuudet hyväksyä 
hätäapurahapyynnöt, jotka täyttävät apurahan myöntä-
misperusteet.

HÄTÄAPURAHAN 
MYÖNTÄMISPERUSTEET JA HAKEMUS

LCIF:n hätäapurahaohjelma tukee lionien johtamia  
palveluaktiviteetteja, joissa tarjotaan välitöntä hätäapua  
luonnonkatastrofien uhreille. Enintään 10 000 dollarin  
suuruisia apurahoja voidaan hakea luonnonkatastrofien, 
kuten maanjäristysten, tornadojen, rankkasateiden,  
taifuunien, pyörremyrskyjen, maastopalojen, hurrikaanien,  
tulvien, tsunamien ja vastaavien tapahtumien jälkeen. 

Hätäapurahoja ei voi saada nälänhätää, kuivuutta,  
loistartuntoja, ihmisten aiheuttamia katastrofeja, poliittisia 
selkkauksia, satunnaisia väkivaltaisia tekoja, pandemioita tai 
muita valitettavia tapahtumia varten. LCIF ei ole ensisijaisesti 
hätäapujärjestö, ja muut järjestöt, jotka on perustettu  
erityisesti tällaisia tilanteita varten, pystyvät vastaamaan  
paremmin näihin erityisiin tarpeisiin. Joissakin tilanteissa 
tukea voi olla saatavilla määrättyjen varojen kautta tai kun  
piirien ja klubien paikkakunnan vaikutusapurahaohjelman 
ehdot täyttyvät.
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MYÖNTÄMISPERUSTEET

KATASTROFIN TIEDOT – MITÄ LCIF:N ON SAATAVA TIETÄÄ!

1. Apurahapyyntöjä harkitaan tilanteisiin, joissa tarvitaan selkeästi ja välittömästi vettä, elintarvikkeita, vaatteita, lääkintätarvikkeita, huopia ja 
siivoustarvikkeita, joita ei ole saatavilla muilta järjestöiltä. Piirikuvernööri antaa toimintasuunnitelman lionien johtamille hätäapupyrkimyksille, 
joissa paikalliset lionit jakelevat LCIF:n rahoittamia hätäaputarvikkeita.

2. Lions Clubs Internationalin hallintovirkailijoiden hätäapurahapyynnöt ovat etusijalla, jos he ovat itse todistaneet luonnonkatastrofin  
tapahtuneen. Tällaiset apurahat myönnetään hätäapurahojen kaikkien muiden myöntämisperusteiden täyttyessä.

3. Hätäapurahan hyväksymisen ehtona hätäapurahan vastaanottajan on toimitettava kaikki apurahaprosessissa tavanomaisesti vaaditut tiedot 
heti kun se on kohtuullisesti mahdollista.

4. LCIF ei ole ensisijainen hätäapujärjestö, se ei hakeudu tekemään vastaavien järjestöjen kaltaista työtä niiden pyrkiessä vastaamaan  
välittömiin tarpeisiin eikä se yritä omaksua hallitusten tai vakuutusyhtiöiden velvollisuuksia tai yksityisiä ponnisteluja paitsi törkeissä ja  
peruuttamattomissa laiminlyöntitapauksissa. 

5. Hätäapurahoja ei saa antaa tai käyttää suoran käteisavun, etuseteleiden tai lahjakorttien tarjoamiseen katastrofien uhreille. Tällaisia  
tarkoituksia varten on lukemattomia muita järjestöjä, ja useimmissa tapauksissa hätäapurahat eivät ole riittäviä, jotta niillä voitaisiin auttaa 
uhreja tehokkaasti.

6. Hätäapurahan vastaanottaminen ei välttämättä estä muiden hakemusten tekemistä vastaavan summan apurahaohjelmassa tarkoitettuja  
uudelleenrakennusprojekteja varten.

7. Hätäapurahojen vastaanottajien velvollisuus on käyttää apuraha alkuperäistä tarkoitusta varten 30 päivän kuluessa varojen vastaanottamisesta, 
ellei LCIF myönnä jatkoaikaa. Apuraha on käytettävä tämän ajanjakson aikana, minkä jälkeen apurahan saaneen piirin on välittömästi  
lähetettävä LCIF:lle mahdolliset käyttämättömät varat ja yksityiskohtainen apuraharaportti siitä, miten varat käytettiin, sekä asianmukaiset 
kuitit ja asiaa tukevat asiakirjat. Jos loppuraportteja ei lähetetä, tulevien pyyntöjen hakemusprosessi saattaa pitkittyä.

Piirikuvernöörin on vastattava seuraaviin kysymyksiin yksityiskohtaisesti. Mikäli näiden tietojen antaminen viivästyy, hätäapurahapyynnön  
käsittely pitkittyy. 

Piiri ________________________________________________ Maa _____________________________________________________________________

Katastrofin tyyppi ____________________________________ Pyydetty summa (USD, enintään 10 000 $) _____________________________________

1. Missä ja milloin katastrofi tapahtui piirissänne? Tarkenna piirikunnat, kaupungit, kylät jne. 

2. Mikä on paikallisten tuhojen laajuus mukaan lukien ilmoitettujen vammojen ja kuolemantapausten määrä?

3. Kuinka moneen ihmiseen katastrofi vaikuttaa suoraan? Kuinka moni ihminen on joutunut poistumaan kodistaan?

4. Mitkä ovat tämänhetkiset hätäaputoimet, joihin paikkakunta, hallitus, hätäapujärjestöt ja paikalliset lionit ovat ryhtyneet?

5. Minkä tyyppinen hätäapuprojekti on suunnitteilla? Mitä aiotaan tehdä, miten vastaanottajat tunnistetaan, mikä on näihin  
hätäapupyrkimyksiin osallistuvien mahdollisten kumppaneiden rooli ja lionsklubien lukumäärä?

6. Pyydämme antamaan alustavan budjetin, jossa kerrotaan autettavien vastaanottajien lukumäärä, ostettavien hätäaputarvikkeiden  
tyyppi ja arvioidut kustannukset. Selvennä myös näiden tarvikkeiden jakelusuunnitelma.

7. Miten tätä LCIF:n rahoittamaa projektia mainostetaan?

LCIF:n henkilökunta ottaa yhteyttä piirikuvernööriin, jos lisätietoja tai selvennyksiä tarvitaan. Ehdot täyttävät pyynnöt annetaan  
LCIF:n puheenjohtajan harkittaviksi. Piirille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Piirikuvernöörin vahvistus
Vahvistan täten, että olen lukenut LCIF:n hätäapurahan myöntämisperusteet. Tuen hätäapurahan tarvetta ja teen kaiken voitavani taatakseni 
hätäapurahan varojen asianmukaisen ja tehokkaan hallinnoinnin vain välittömiin tarpeisiin tehtäviä hankintoja ja jakelua varten, jotka täyttävät 
LCIF:n ehdot lionien johtamissa hätäapuohjelmissa. Allekirjoittamalla piirikuvernööri vahvistaa, että piiri pidättäytyy laittomasta syrjinnästä  
etnisyyden, ihonvärin, uskonnon, uskon, kansallisen alkuperän, syntyperän, sukupuolen, siviilisäädyn, iän, vammaisuuden, veteraanistatuksen 
tai minkään muun lain suojaaman statuksen perusteella.

Piirikuvernöörin nimi (tekstaa) ___________________________________________________________________________________________________

Piirikuvernöörin allekirjoitus _____________________________________________________________________________________________________

Puhelinnumero ____________________________________________Sähköpostiosoite ____________________________________________________
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Hätäapurahojen hakemukset on lähetettävä suoraan LCIF:n humanitaaristen aloitteiden osastoon osoitteessa LCIFemergencygrants@lionsclubs.org. 
Muiden osastojen kautta lähetetyt hakemukset voivat viivästyttää tarkistusprosessia. Lähetä vain yksi hakemus. 
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