
Paikkakunnan avustusapurahan hakemiseksi piirikuvernöörin tulee lähettää hakemus, 

jossa on seuraavat tiedot:

A.   Yksityiskohtainen selvitys vahingoista, miten monta ihmistä tarvitsee apua sekä 

piirin alueen tarpeet. 

B.  Selvitys siitä mitä avustusta paikkakunnalla on annettu sekä lionien että ei-lionien

toimesta.

C.  Kuvaile mihin tarpeisiin lionit pyrkivät vastaamaan.

D.  Selvitys lionien toimintasuunnitelmasta, mukaan lukien täydellinen kuvaus projektista,

yksityiskohdat alueesta, montako ihmistä hyötyy tästä projektista, aikataulu, budjetti

(arviot tavaroiden ja palvelujen hinnoista jos ne on tarkoitus hankkia apurahalla) ja 

yksityiskohtainen selitys siitä miten lionit  ja mahdolliset yhteistyökumppanit tulevat

osallistumaan.

E.   Selvitys siitä minkälaista julkisuutta on suunniteltu tälle projektille ja miten lionit 

aikovat ylläpitää tietoja näistä aktiviteeteista.

Lionit tuntevat heidän paikkakuntansa ja he pysyvät

aktiivisina avustustyössä pitkään sen jälkeen kun

välittömiin tarpeisiin on vastattu.

Paikkakunnan avustamisen apurahahakemus & kriteerit

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.

Tarkoituksena on, että lionit keskittyvät paikkakunnalla joihinkin tiettyihin

ryhmiin, joiden tarpeisiin ei vastata muilla hätäavun palveluilla. 
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Apurahan tärkeät tiedot: 

• Apurahojen suuruus on 

korkeintaan US$20 000

• Vain nykyiset 

luonnonkatastrofit; 

vaikuttanut vähintään 

100 ihmiseen

• Voidaan hakea vielä 60 päivää

luonnonkatastrofin jälkeen

• Apuraha on käytettävä 

60 päivän kuluessa

• Piirit voivat hakea kerran 

kuuden kuukauden aikana

• Rakennusprojekteja ei

hyväksytä

Hyväksyttäviä 
projekti-ideoita:

• Tarvikkeita ja välineitä 

siivoustöihin 

luonnonkatastrofin jälkeen

• Tarvikkeita ja välineitä 

pienempiin korjaustöihin 

ryhmäkodeissa, 

terveyskeskuksissa, 

kouluissa, vanhusten ja 

vammaisten keskuksissa 

ja muissa julkisissa 

rakennuksissa

• Verenluovutusten 

koordinoiminen

• Väliaikaiset/liikkuvat 

näköhuollon klinikat 

ihmisille, jotka ovat 

kadottaneet silmälasinsa



Apurahan kriteerit:

1. Piirit voivat hakea kerran kuuden kuukauden aikana. Yksittäiset klubit eivät voi hakea tätä apurahaa.

2. Apurahojen suuruus on korkeintaan US$20 000

3. Myönnettävien apurahojen lukumäärää rajoittaa se, että ohjelman puitteissa voidaan myöntää korkeintaan US$250 000 per vuosi.

4. Apurahoja voidaan hakea 60 päivän kuluessa luonnonkatastrofista kun on saatu täydellinen arvio tarpeista.

5. Apurahoja voidaan hakea vain nykyisiin tilanteisiin, joissa vähintään 100 ihmistä tarvitsee apua tai he ovat jääneet kodittomiksi.

6. Piireillä on 60 päivää aikaa käyttää varat. Apurahojen tarkoitus ei ole perustaa vararahastoa ja kaikki käyttämättömät varat 60 päivän 

jälkeen tulee palauttaa LCIF:lle.

7. Paikkakunnan avustusapurahan saajat eivät voi hakea hätäapurahaa samaan luonnonkatastrofiin. Piirien tulee valita yksi apuraha.

8. Etusija annetaan piireille, joilla on ALERT-johtaja tai vastaava henkilö virassa.

9. Rakennusprojekteja ei hyväksytä.

10. Apurahoja ei ole tarkoitettu tukemaan jatkuvia käyttökuluja.

11. Apurahoja ei saa antaa suorana käteisavustuksena katastrofin uhreille. On olemassa monia muita järjestöjä, joiden tehtävänä on 

myöntää käteisvaroja.

12. Lionien pitää itse aktiivisesti osallistua hätäapuvalmiuden aktiviteettiin; apurahoja ei voida siirtää toiselle järjestölle sen käyttöön.

13. Piirin lähettämissä hakemuksissa tulee olla seuraavat tiedot: a) yksityiskohtaiset tiedot vahingoista ja tarpeista piirin alueella; 

b) yksityiskohtainen toimintasuunnitelma jossa on aikataulu, eritelty budjetti (arviot kaikista tavaroista ja palveluista, jotka maksetaan

apurahalla) sekä tieto miten lionit osallistuvat aktiivisesti avustustyöhön; c) arvio miten monta ihmistä/perhettä saa apua projektin 

kautta ja d) yksityiskohtaiset tiedot miten projektia mainostetaan paikkakunnalla ja suunnitelmat aktiviteettien dokumentoinnista.

14. Piirikuvernöörin ja ALERT-johtajan (tai vastaavan henkilön) tulee tukea tehtyä apurahahakemusta.

15. LCIF:n puheenjohtaja hyväksyy tämän apurahahakemuksen.

Piirikuvernöörin ja ALERT-johtajan (tai vastaavan henkilön) vahvistus

Vahvistan täten, että olen lukenut ja ymmärtänyt Paikkakunnan avustuksen apurahahakemuksen kriteerit ja tuen tätä apurahahakemusta. 

Piirikuvernöörinä minä suostun palvelemaan apurahan hallinnoijana ja varmistan, että tämä apuraha käytetään tehokkaasti ja sääntöjen

mukaisesti kuten LCIF on sen hyväksynyt. ALERT-johtajana (tai vastaavan viran edustaja) suostun kannustamaan ja tukemaan tätä hätäavun

antamista piirissä. Suostumme myös laatimaan ja lähettämään loppuraportin tämän apurahan käytöstä kuten LCIF edellyttää.

Pvm ______________________________________________________________________________________________________________________

Piiri ______________________________________________________________________________________________________________________

PIIRIKUVERnööRI (nimi painokirjaimin) ______________________________________________________________________________________

Allekirjoitus ________________________________________________________________________________________________________________

Puhelinnumero_______________________________________  Sähköposti __________________________________________________________

ALERT-jOHTAjA (nimi painokirjaimin) ________________________________________________________________________________________

Allekirjoitus ________________________________________________________________________________________________________________

Puhelinnumero_______________________________________  Sähköposti __________________________________________________________

Hakemuksen lähettäminen

Lähetä täytetty hakemus ja esitä mahdolliset kysymykset apurahan kriteereistä ja projektin hyväksyttävyydestä: LCIF Humanitarian Programs

Department osoitteessa LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org tai soita numeroon (630) 203-3819.

Lions Clubs International Foundation 
Humanitarian Programs Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL USA 60523-8842

Puhelin: (630) 203-3819
Faksi: (630) 571-5735
Sähköposti: LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
www.lcif.org
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