
Lions Clubs 
International Foundation

Mikä on LCIF:n tavallinen apuraha?

LCIF:n tavallinen apuraha on vastaavuusperiaatteella toimiva apurahaohjelma piireille ja

moninkertaispiireille. Nämä lionien johtamat projektit keskittyvät humanitaarisiin tarpeisiin

paikkakunnilla, joissa on tarvetta suurempiin rakennusprojekteihin tai välineiden hankkimiseen.

Tavalliset apurahat hyväksytään suuren mittakaavan hankkeisiin, jotka palvelevat monia ihmisiä,

ensisijaisesti alikehittyneillä alueilla pitkän aikavälin tarpeisiin. Apurahan suuruus vaihtelee 

US$10 000 ja US$100 000 välillä. 

Lionien vahva osallistuminen ja identiteetti on tärkeä osa tavallista apurahaohjelmaa. Lionit johtavat

projektin aloittamisessa ja he käyttävät aikaansa sen kehittämiseen, koordinoimiseen, varainkeruuseen

ja toteuttamiseen. Tämä annettu tuki vahvistaa suuresti projektin vaikutusta ja lisää lionien

tunnettavuutta paikkakunnalla. Tavalliset apurahat tukevat projekteja, jotka ovat liian suuria lionien

tavallisten varainkeruuaktiviteettien suoritettaviksi. Paikalliset vastaavat varat voivat tulla monilta eri

tahoilta: lionsklubeilta, piiristä, moninkertaispiiristä ja ei-lion lähteistä.

Tavallisen apurahan projektin tärkeimmät elementit:

Tavalliset apurahat voivat tukea monia erilaisia projekteja, esimerkiksi vammaisten kouluja, orpokoteja,

sairaaloita ja klinikoita, vanhusten hoitokoteja, silmäpankkeja, ruokapankkeja, saattohoitoa,

ammattikoulutusohjelmia vammaisille ja terveystarkastuksia. On olemassa monia mahdollisuuksia

tavallisen apurahan projektiksi, koska paikkakunnilla on erilaisia tarpeita. Mutta jokaisen tavallisen

apurahan rahoittaman projektin tulee:

• Vastata tärkeään humanitääriseen tarpeeseen

• Tukea pyrkimyksiä, jotka ovat liian suuria piirille/moninkertaispiirille

• Hyödyttää paikkakuntaa pitkällä aikavälillä

• Vaikuttaa kokonaisiin yhteisöihin ja palvella suurta ihmismäärää

• Lionit osallistuvat suunnitteluun ja palvelun toteuttamiseen

• Projektilla on vahva Lions-identiteetti

• Paikalliset lionit keräävät huomattavan määrän varoja

Projekteja tai aktiviteetteja, joille ei myönnetä tavallista apurahaa:

• Tilanteet jotka sopivat paremmin hallituksen tai muiden laitosten rahoittamiksi

• Olemassa olevien ohjelmien tai laitosten käyttökuluihin tai palkkoihin

• Apurahat, joiden tarkoitus on maksaa takaisin lainoja, kerätä säästöjä tai maksaa korvauksia

• Yksittäisten klubien projektit: vähintään kahden klubin on osallistuttava

• Paikkakunnan kaunistaminen: esteettiset parannustyöt, monumentit ja patsaat, puistot, uima-altaat,

leikkikentät, urheilukentät, monitoimitalot tai keskukset

• Yksittäisten ihmisten auttaminen, yhden kerran tapahtumat, stipendit, apurahat

• Kulutustuotteet, kuljetus-, koulutus-, matkustus- tai majoituskulut

• Tieteelliset tutkimusprojektit; hakemuksen voi kuitenkin lähettää tutkimukseen tarvittaviin välineisiin 

tai lioneihin liittyvän tutkimuskeskuksen rakentamiseen

• Projektit, jotka alkavat ennen hallituksen kokousta
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koulutuskeskuksen

rakentamista
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US$75 000 suuruisen

apurahan avulla.

Southeastern Guide Dog
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Miten hakea LCIF:n tavallista apurahaa
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Esimerkki Tavallisen
apurahan projektista:



Mitä vaiheita kuuluu Tavallisen apurahan hakemiseen?
Vaihe 1: Alkuun pääseminen

Ennen kuin lionit aloittavat hakemuksen täyttämisen, heidän tulee suunnitella projektin johtaminen paikkakunnalla ja aloittaa viestintä

mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lionien ryhmät voivat osallistua klubin, piirin tai moninkertaispiirin tasolla. Projektit laaditaan

paikallisten olojen mukaisesti. Apurahahakemus ja säännöt tulee lukea huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä. 

Apurahaa hakevien lionien tulisi keskustella LCIF:n henkilökunnan kanssa ennen hakemuksen lähettämistä, jotta he voivat varmistaa että

projekti on hyväksyttävissä ja eräpäiviä noudatetaan. Moninkertaispiirin tai piirin LCIF-koordinaattori voi myös auttaa lioneita tässä

prosessissa. Kun lionit ovat tunnistaneet projektin, joka vastaa kriteereihin, he voivat lähettää täytetyn hakemuksen ja sitä tukevat tarvittavat

asiakirjat. Hakulomakkeesta löytyvät tarkemmat tiedot. Hakemusten on oltava perillä 60 päivää ennen hallituksen kokouksen alkua.

➢ Piiritason hakemuksiin vaaditaan piirikuvernöörin allekirjoitus ja piirihallituksen hyväksyminen.

➢ Moninkertaispiirin hakemuksiin vaaditaan kuvernöörineuvoston puheenjohtajan allekirjoitus ja kuvernöörineuvoston hyväksyminen. 

Vaihe 2: Hakemuksen lähettäminen ja alustava käsittely 

Kun apurahahakemus ja sitä tukevat asiakirjat ovat valmiina, ne tulee lähettää suoraan LCIF:n humanitaaristen ohjelmien osastoon. Lionien

tulee säilyttää kopio hakemuksesta ja kaikesta kirjeenvaihdosta LCIF:n kanssa.

Kun LCIF on saanut hakemuksen, sille merkitään seurantanumero, joka säilyy hakemuksen mukana koko hakuprosessin ajan. Hakemus

käsitellään ensin alustavasti, jotta LCIF:n henkilökunta voi määritellä onko projekti sääntöjen mukainen. Tässä vaiheessa arvioidaan

ehdotettu toiminta, projektin tekniset asiat, lionien osallistumisen määrä ja hakemuksen yleinen hyväksyttävyys.

Alustavan käsittelyn jälkeen LCIF:n henkilökunta antaa yksityiskohtaista palautetta hakemuksesta mukaan lukien sen mahdollisuuksista

saada apurahaa, miten täydellinen hakemus on sekä esittää mahdolliset kysymykset. Lioneita saatetaan pyytää muokkaamaan hakemusta

tai antamaan lisätietoja. Hakemuksen alustava käsittely auttaa kehittämään mahdollisimman vahvan hakemuksen, joka sitten käsitellään

hallituksen kokouksessa. Hallitus voi joko hyväksyä, pienentää, jättää odottamaan tai hylätä hakemuksen.

HUOMAA: Koska alustavan käsittelyn aikana joudutaan usein pyytämään lisätietoja, on suositeltavaa, että hakemukset lähetetään

hyvissä ajoin ennen hakemuksen eräpäivää. Hakemukset, jotka eivät sisällä kaikkia tarvittavia tietoja tai joihin vaaditaan lisätietoja

tai ne saapuvat eräpäivän jälkeen, saatetaan jättää odottamaan seuraavaa hallituksen kokousta. 

Vaihe 3: Hallituksen käsittely ja hyväksymisen 

jälkeinen vaihe

Alustavassa käsittelyssä hyväksytyt

apurahahakemukset siirtyvät hallituksen käsiteltäväksi.

Jos hakemus hyväksytään, piirikuvernööri/

kuvernöörineuvoston puheenjohtaja hakemuksen

hyväksymisen hetkellä toimii apurahan hallinnoijan

tehtävässä ja hän on vastuussa varojen jakamisesta ja

tilinpidosta. Apurahan hallinnoijalle, projektin

puheenjohtajalle ja mahdollisille yhteistyökumppaneille

lähetetään hyväksymiskirje ja sopimus, jossa selitetään

apurahan ehdot sekä raportointivaatimukset.

Apurahan hallinnoija on vastuussa loppuraportin

lähettämisestä LCIF:ään viimeistään kolmen kuukauden

kuluessa projektin päättymisestä; lioneilla on

korkeintaan kaksi vuotta aikaa toteuttaa apurahalla

rahoitettava projekti. Hallinnoijalle lähetetään

raportointilomake kun hakemus hyväksytään.

Piirihallituksen/moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston

tulee hyväksyä raportti ennen sen lähettämistä LCIF:lle.

Jos raporttia ei lähetetä aikataulun mukaisesti, se voi

vaikuttaa piirin/moninkertaispiirin mahdollisuuteen 

hakea apurahaa tulevaisuudessa.

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: lcif@lionsclubs.org
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ESIMERKKI APURAHAHAKEMUKSEN BUDJETISTA
(Tulojen tulee olla yhtä suuret kuin menot; lähetä tiedot USA:n dollareissa)

Tulot
5 lionsklubia US$40 500

(kerätty ja saatu sitoumukset) 10 000

Piirin rahoitus 15 700
(kerätty)

Paikalliset asukkaat/yritykset/
lahjoitukset 11 800

(arvioitu)

Yhteistyöjärjestö 22 000
(kerätty)

LCIF 100 000
US$200 000

Menot
Rakennuskulut US$95 000
(kustannusarvio liitteenä)

Tarvikkeet 63 000
(eritellyt hinta-arviot)

Huonekalut 42 000
(eritellyt hinta-arviot)

US$200 000

HUOMAA: Tulot ilmoitetaan seuraavalla tavalla: kerätty, sitouduttu tai arvioitu siinä
vaiheessa kun hakemus lähetetään. Klubien lahjoitukset tulee eritellä. Lionit voivat
hankkia varoja paikkakunnalla suoritettavasta keräyksestä. Lioneilla on kuusi kuukautta
aikaa kerätä ja varmistaa paikallisesti kerättävät varat siitä kun hakemus on hyväksytty.


