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Mikä on Kansainvälisen avun apurahaohjelma?
Kansainvälisen avun apurahaohjelman (IAG) avulla kehittyneiden maiden lionit pystyvät tekemään

yhteistyötä vähemmän kehittyneiden alueiden lionsklubien kanssa hankkeissa, jotka vaikuttavat aidosti

paikkakunnilla. IAG-apurahat rahoittavat yhteistyössä tehtäviä projekteja, jotka antavat suoria ja välittömiä

palveluja apua tarvitseville. Lisäksi ohjelma tukee projekteja, jotka auttavat sokeita tai vammaisia.  

IAG-projektin tärkeimmät elementit:
• Vastaa tärkeään humanitääriseen tarpeeseen kansainvälisen vaihdon kautta

• Projektiin osallistuu vähintään kaksi lionsklubia tai piiriä kahdesta eri maasta

• Projekti palvelee suurta tai erityisesti apua tarvitsevaa väestönosaa tarjoamalla pitkän aikavälin etuja

• Projekti tunnistetaan lionien aktiviteetiksi

• Vähintään 50% projektin rahoituksesta kerätään lioneilta tai muista lähteistä

• Apurahat ovat suuruudeltaan US$5000 - US$30 000

Mikä on IAG-projekti?
IAG-projektien mahdollisuudet ovat lähes rajattomat, kun otetaan huomioon lionsklubien palvelemien

yhteisöjen suuri määrä Itä-Euroopassa, Afrikassa, Etelä-Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja

kehitysmaissa yleensä. Mahdollisia projekteja ovat esimerkiksi:

• Vesi- ja viemäröintiprojektit - kaivojen rakentaminen kuivuudesta kärsivissä maissa,
viemäröintijärjestelmien kehittäminen

• Terveydenhoitopalvelujen vahvistaminen - näköhuolto, kylien terveydenhoitotyöntekijöiden koulutus,
tarpeellisen välineistön hankkiminen terveyskeskuksiin, tarvittavien lääkärinpalvelujen aloittaminen kuten
dialyysiyksiköiden perustaminen

• Maaseudun kehittäminen - maatalouteen ja ruuantuotantoon liittyvä koulutus, taloudelliset
kehittämisprojektit ammattikoulutuksen perustamiseksi

• Koulutus ja lukutaito - kirjojen ja tietokoneiden hankkiminen vähävaraisiin kouluihin, opettajien
kouluttaminen, lukutaitokampanjoiden rahoitus, ammattikoulutus

• Apu vammaisille - kuntoutuspalvelujen kehittäminen 
huonosti palvelluilla paikkakunnilla, proteesikeskusten 
ja pyörätuolipankkien perustaminen, vammaisten 
asuntoloiden perustaminen tai parantaminen

• Ympäristönsuojelu - puiden istutus/metsittäminen,
kasvinsuojelu

• Lionien terveydenhuollon avustusryhmien ja

kansainvälisten silmälasien kierrätysohjelmien 

tukeminen

Esimerkkejä IAG-
projekteista: 

• Holt lionsklubi (piiri 11-C2,
Michigan, USA) yhdessä
Valmieran lionsklubin kanssa
(piiri 127) järjesti nelipäiväisen
näöntarkastustapahtuman
Valmierassa, Latviassa, jossa
tarkastettiin 1500 ihmisen
näkökyky ja jaettiin yli 800
paria silmälaseja.

• Lionit piirissä 334-E (Japani)
järjestivät jokavuotisen
hammashuollon avustusryhmän
Filippiineille, jossa tarjottiin
tarkastuksia, poistettiin ja
paikattiin hampaita ja kerrottiin
suuhygieniasta noin 1000
ihmiselle. 

• Roma Castel Sant’Angelon
lionsklubi (piiri 108-L, Italia)
hankki kaivon, kaksi WC:tä ja
hygieniakoulutusta yli 300
ihmiselle yhdessä kylässä
Benissä, Afrikassa. Tämän
projektin koordinoi paikallisesti
Cotonou Les Palmiers ja
Cotonou Dauphin lionsklubit
(piiri 403-A2).

• LC Mijas (piiri 116-B, Espanja)
yhdessä Miraflores Centro
lionsklubin kanssa (piiri S-1,
Bolivia) hankki koulutustar-
vikkeita, huonekaluja ja muita
välineitä kahteen vähävaraiseen
kouluun Boliviassa ja tätä
kautta toinen kouluista pystyi
perustamaan pienen
vaatehuoltoon liittyvän
ammattikoulutusohjelman
paikallisille naisille. 

Miten hakea LCIF:n kansainvälisen avun apurahaa 
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• Apurahat, jotka on aiottu lainojen maksuun
ja vara- tai lahjarahastojen perustamiseen

• Projektit, joissa tarvitaan rahoitusta
ainoastaan lähetyskuluihin

• Projektit, jotka toteutetaan kehittyneissä
maissa

• Projektit ilman vahvaa lions-identiteettiä tai
lionien huomattavaa käytännöllistä
osallistumista

• Palkat ja normaalit toimintakulut olemassa
oleviin ohjelmiin tai laitoksiin

• Suuret rakennusprojektit

• Tilanteet jotka sopivat paremmin hallituksen
tai muiden laitosten rahoittamiksi

Projekteja tai aktiviteetteja, joille ei myönnetä
IAG-rahoitusta



Mitä vaiheita kuuluu IAG-apurahan hakemiseen?
Vaihe 1: Alkuun pääseminen

IAG-projektissa ovat osallisina sponsoroiva lionspiiri tai -klubi, joka kerää 

varoja ja muuta tukea sekä isäntänä toimiva lionspiiri tai -klubi kohdemaassa, 

joka hoitaa logistiikan ja valvonnan. Projekti-ideat voivat saada alkunsa lionsklubista 

tai -piiristä. Lionit voivat löytää mahdollisia yhteistyökumppaneita käyttämällä

klubihakua verkkosivulla www.lionsclubs.org ja etsiä klubeja kaupungin, maan tai

piirin perusteella. 

Lionit voivat tehdä yhteistyötä ei-hallitusten johtamien järjestöjen ja muiden

järjestöjen kanssa IAG-ehdotuksen toteuttamiseksi, koska heiltä saa usein

erinomaista teknistä apua ja opastusta. Tällaisen yhteistyön tulee kuitenkin 

esitellä selvästi lionien osallistuminen projektiin ja suunnitelmat, miten lionit

tunnistetaan ja miten he saavat tunnustusta. 

Vaihe 2: Piirin tai klubin tuki

Kaikissa hakemuksissa tulee olla klubipresidentin tai piirikuvernöörin vahvistus. Sponsoroiva klubi on vastuussa varojen keräämisestä

vastaamaan LCIF:n apurahahakemusta, vaikka myös isäntäklubia kannustetaan avustamaan taloudellisesti. Ei ole välttämätöntä, että kaikki

paikallinen rahoitus kerätään apurahan lähettämisen aikaan, mutta LCIF ei luovuta apurahaa, ennen kuin rahat on kerätty. Budjetti voi sisältää

yhdistelmän kerättyjä, luvattuja ja odotettuja tulolähteitä. Paikallisten varojen tulee olla rahana. Luontaispalveluja ei voida laskea mukaan

paikallisesti kerättyihin varoihin. 

Vaihe 3: Hakemuksen lähettäminen

Sponsoroiva lionsklubi on vastuussa IAG-hakemuksen lähettämisestä. Sponsoroivan lionsklubin presidentti ja piirikuvernööri täyttävät ja

allekirjoittavat hakemuksen. Hakemuksessa tulee olla projektin nimi, haetun apurahan suuruus ja miten monta ihmistä arviolta tulee hyötymään

tästä projektista. Projektisuunnitelmassa tulee lyhyesti kuvata ongelma, joka pyritään ratkaisemaan, sponsoroivien ja isäntälionien roolit ja

projektin aikataulu. Isäntäklubin presidentin ja piirikuvernöörin tulee myös allekirjoittaa hakemus. Isäntäklubin rooli tulee määritellä tarkasti.

LCIF:n humanitääristen ohjelmien osasto tarkistaa hakemukset ensin. Hakijalle ilmoitetaan, jos osasto tarvitsee lisätietoja tai jos hakemukseen

tulee tehdä muutoksia. Kun hakemus on valmis, siitä tehdään yhteenveto ja se esitellään hyväksymistä varten. Apurahahakemukset esitellään

kahdella eri tavalla riippuen haetusta avustusmäärästä:

LCIF:n sisäinen toimikunta

Jos apurahaa haetaan US$5000 - US$10 000, hakemuksen käsittelee LCIF:n sisäinen toimikunta, jota johtaa LCIF:n puheenjohtaja. Näitä

hakemuksia voidaan lähettää pitkin vuotta, mutta vähintään kahdeksan viikkoa ennen projektin alkamista. 

LCIF:n hallitus

Jos haetun apurahan suuruus on US$10 001 - 

US$30 000, LCIF:n hallitus käsittelee ne kolme kertaa

vuodessa. Näiden hakemusten tulee olla perillä

vähintään 90 päivää ennen seuraavaa hallituksen

kokousta. Ota yhteyttä LCIF:ään saadaksesi hallituksen

kokousten päivämäärät.

Lioneita kannustetaan lähettämään projektihakemukset

hyvissä ajoin ennen ehdotuksen eräpäivää, koska viime

tipassa tulleita hakemuksia ei ehkä ehditä käsitellä

esiteltäväksi seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Katso IAG-hakemuksesta yksityiskohtaiset tiedot

vaatimuksista ja eräpäivistä.

Lisätietoja IAG-ohjelmasta saa ottamalla yhteyttä

LCIF:n humanitääriseen osastoon Kansainvälisessä

päämajassa. 

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

Puhelin: +1-630-203-3819
Faksi: +1-(630)-571-5735
Sähköposti: lcif@lionsclubs.org
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ESIMERKKI KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAN BUDJETISTA
(Tulojen tulee olla yhtä suuret kuin menojen)

Tulot
Sponsoroiva lionsklubi tai piiri US$6000 
(Kerätty)

Avustusryhmän jäsenet 5000 
(Kerätty ja luvattu)

Isäntäklubi tai -piiri 500
(Kerätty) 

Paikkakunnan lahjoitukset 2500
(Arvioitu)

Muu järjestö 1000
(Kerätty)

LCIF 10 000

US$25 000

Menot 
Lennot avustusryhmälle US$5000 

Lääkintätarvikkeet 2500 
(Kulut eritelty)

Muut tarvikkeet 17 500
(Liitteenä laskut) 

US$25 000


