
Hätäapurahaohjelmat

Apuraha hätäavun jokaisessa vaiheessa

Katastrofi- & hätätilavalmius

Hätätilavalmiuden apuraha on tarkoitettu piireille, jotka ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä paikallisten viranomaisten ja muiden 

järjestöjen kanssa yhteisen suunnitelman laatimiseksi tulevaisuuden hätäaputyölle. Tavoitteena on päätellä mikä lionien rooli on 

paikkakunnalla ennen kuin katastrofi iskee.

• Apurahojen suuruus on US$5000 – US$10 000

• Piirit voivat hakea apurahaa kerran kolmen vuoden aikana; klubit eivät voi hakea tätä apurahaa

• Paikallisesti tulee kerätä 10% haetun apurahan suuruudesta

• Apurahaa pitää hakea ennen luonnonkatastrofia

• Etusija annetaan piireille, joissa tapahtuu säännöllisesti ja toistuvasti erilaisia luonnonkatastrofeja ja joissa on nimitetty ALERT-johtaja

virkaan (tai vastaava henkilö).

• Varat pitää käyttää kuuden kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta

• Hakemuksesta tulee ilmetä miten lionien projekti tukee paikkakunnan yleistä hätätilavalmiutta ja suunnitelmia katastrofin varalta

Minkä tyyppiset aktiviteetit hyväksytään? Lionien osallistuminen paikalliseen hätäapuun ja ALERT-koulutusohjelmiin; tärkeiden materiaalien

ja tarvikkeiden varastoiminen tulevia hätätapauksia varten kuten ALERT-pakkausten kokoaminen; ensiapuhenkilökunnalle annettava

etukäteisapu, ruokapankit, terveydenhuollon tilat ja suojat; tiedotus liittyen paikkakunnan hätäapuvalmiuteen, koulutus ja tiedottaminen

Lionit kaikkialla maailmassa pitävät hätäavun antamista yhtenä heidän tärkeimmistä

paikallisista aktiviteeteistaan. Lions Clubs International Foundation (LCIF) tarjoaa nyt

monia eri rahoitusmahdollisuuksia, jotka on suunniteltu tukemaan lionien johtamia

hätäaputöitä katastrofiavun eri vaiheiden aikana. Lionjäsenet ovat usein tärkeitä

henkilöitä paikkakunnilla ja heidän roolinsa tässä prosessissa on elintärkeä. Lionit ovat

vastuussa piirin tarpeiden arvioimisesta, jotta pystytään maksimoimaan hätäaputyön

vaikutus. Riippuen paikkakunnan tarpeista ja lionien laatimasta toimintasuunnitelmasta,

uudet rahoitusmahdollisuudet LCIF:stä antavat lioneille paremmat mahdollisuudet

vaikuttaa paikkakunnilla, joissa he asuvat ja auttavat muita.



Välittömät tarpeet

Hätäapuraha on tarkoitettu lionspiireille, jotka ovat kiinnostuneet hankkimaan välitöntä apua luonnonkatastrofien uhreille. 

• Apurahojen suuruus on US$5000 – US$10 000

• Piirikuvernöörin tulee hakea apurahaa 30 päivän kuluessa katastrofin tapahtumisesta; klubit eivät voi hakea tätä apurahaa

• Luonnonkatastrofi on vaikuttanut vähintään 100 ihmisen elämään ja/tai he ovat menettäneet kotinsa

• Varat pitää käyttää 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta

• Hakemuksessa tulee olla selvitys siitä mikä on lionien suunnitelma aktiivisesta osallistumisesta hätäavun antamisessa

Minkä tyyppiset aktiviteetit hyväksytään? Perustarvikkeiden kuten ruuan, veden, vaatteiden, peittojen, ensiaputarvikkeiden ja 

puhdistustarvikkeiden hankkiminen ja jakelu

Lyhyen aikavälin hätäapu

Apuraha paikkakunnan avustamiseen on tarkoitettu piireille, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan lyhyen aikavälin siivous- ja korjaustöitä

sen jälkeen kun muut järjestöt ovat jo vastanneet välittömiin tarpeisiin. Avustustyö keskittyy pienempään tai tarkemmin määriteltyyn

väestönosaan luonnonkatastrofin uhrien joukossa.

• Apurahojen suuruus on korkeintaan US$20 000

• Piirikuvernöörin tulee hakea apurahaa 60 päivän kuluessa katastrofin tapahtumisesta; klubit eivät voi hakea tätä apurahaa

• Piirit voivat hakea kerran kuuden kuukauden aikana

• Luonnonkatastrofi on vaikuttanut vähintään 100 ihmisen elämään ja/tai he ovat menettäneet kotinsa

• Rakennusprojekteja ei hyväksytä

• Varat pitää käyttää 60 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta

• Hakemuksessa tulee määritellä lionien suunnitelma perustuen heidän arvioonsa lyhyen aikavälin tarpeista; mukaan lukien budjetti ja

aikataulu.

Minkä tyyppiset aktiviteetit hyväksytään? Välineiden ja tarvikkeiden hankkiminen roskien siirtämiseksi; välineet ja tarvikkeet pieniin 

korjaustöihin ja ryhmäkotien, terveydenhuollon rakennusten, koulujen ja muiden julkisten rakennusten korjaamiseen; verenluovutuksen

koordinoiminen; väliaikaiset näköhuollon klinikat/mobiilit yksiköt auttamaan ihmisiä, jotka ovat kadottaneet silmälasinsa

Pitkän aikavälin rakennustyöt/välineet 

Tavallinen apuraha on tarkoitettu piireille, jotka haluavat uudelleenrakentaa tai varustaa tärkeitä julkisia tiloja kuten kouluja, 

terveydenhuollon yksiköitä ja vanhusten tai vammaisten keskuksia luonnonkatastrofin jälkeen. Tämä on apuraha, johon vaaditaan 

lionien paikallisesti keräämä vastaava summa. Apurahan suuruus vaihtelee US$10 000 ja US$100 000 välillä. Muita kriteerejä on 

olemassa. Katso tarkempia tietoja Tavallisen apurahan kriteerit ja hakemuslomakkeelta.

Jos haluatte lisätietoja näistä apurahoista, tutustukaa verkkosivuihin osoitteessa

www.lcif.org tai ottakaa yhteyttä LCIF:n humanitaaristen ohjelmien osastoon osoitteessa

LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org, tai soittakaa numeroon (630) 203-3819.
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Tärkeitä tietoja:

• Jokaiseen apurahaan on erillinen hakemus ja kriteerit. Muita kriteerejä on olemassa.

• Piirit voivat hakea joko hätäapurahaa tai paikkakunnan avustamiseen tarkoitettua apurahaa, mutta ei molempia.

• Apurahoja ei saa luovuttaa toiselle hätäapuvirastolle, ryhmälle tai järjestölle. Lionien tulee johtaa projekteja tai 

hätäaputyötä.

• Loppuraportti on lähetettävä apurahaprojektin päätyttyä. Jos raporttia ei lähetetä aikataulun mukaisesti, se voi 

vaikuttaa piirin mahdollisuuteen hakea apurahaa tulevaisuudessa.


