
Lions Clubs Internationalin säätiön (LCIF) leojen palveluapurahaa voidaan hakea tukemaan

palveluprojekteja, jotka leot kehittävät ja toteuttavat. Lionspiirit/moninkertaispiirit lähettävät

hakemukset LCIF:ään. Myönnettävät apurahat ovat korkeintaan US$2500 (piirin tasolla) tai 

korkeintaan US$5000 (moninkertaispiirin tasolla) hyväksyttyihin palveluprojekteihin. Etusija 

annetaan projekteille, joissa keskitytään diabetekseen, ympäristöön, nälän helpottamiseen,

näkökykyyn ja lapsuusiän syöpään. 

Apurahaa voidaan käyttää kattamaan kuluja, jotka liittyvät projektin organisoimiseen ja leojen

suoraan osallistumiseen itse palvelun antamiseen. Kuluja voivat olla esimerkiksi projektin 

toteuttamiseen tarvittavat materiaalit, tarvikkeet ja välineet. Kuluihin voi myös sisältyä joitakin 

kohtuullisia kuluja vuokran, tapahtumapaikan, kuljetusten, tapahtuman mainostamisen, 

virvokkeiden, tapahtuman suunnittelun ja/tai koulutukseen liittyvien kulujen kattamiseen. 

Apurahaa voidaan hakea projekteille, joihin osallistuu yksi tai useampi leoklubi apurahaohjelmassa

määritellyn maksimisumman mukaisesti.

palveluapuraHa 
leoille 

• Ovat palvelukeskeisiä 

• Helppoja leoille kehittää ja toteuttaa

• Vaikuttavat koko paikkakunnalla

• Vastaavat johonkin paikalliseen tai

alueelliseen tarpeeseen

• Korostavat leo- ja lionsklubin 

toimintaa paikkakunnalla

• Ottavat mukaan lionsklubit,

paikkakunnalla toimivat

yhteistyökumppanit ja muita 

vapaaehtoisia, tilanteen mukaan

• Klubin jäsenmaksujen maksaminen,

vararahaston luominen,

varainkeruun tukeminen tai uusien

klubien perustaminen.

• Lahjoitukset toiselle järjestölle 

• Stipendit tai rahapalkinnot tai

muut palkinnot

• Rahalliset avustukset yksittäisille

ihmisille

• Kattaa toistuvia maksuja tai

hallintokuluja

• Hankkia kulutustuotteita 

apurahaa ei voi käyttää:
MaHdollisia palvelukategorioita

Leojen vetämiin projekteihin, jotka keskittyvät laajoihin palvelualoitteisiin. Mahdollisia 

projektikategorioita ovat muun muassa:

• LCI:n palvelurakenne: projektit, jotka liittyvät diabetekseen, ympäristöön, nälän 
helpottamiseen, näkökykyyn ja lapsuusiän syöpään

• Hätäapuvalmius ja hätäapu: suunnittelu- ja valmistautumisaktiviteetit, paikkakunnan
asukkaiden osallistuminen, yhteistyö paikallisten hätäapua hallinnoivien osapuolien 
kanssa

• Kouluttaminen: koulutustarpeiden mainostaminen, mentorointi ja tukiopetus nuorille 
ja aikuisille, ammattikoulutus, sosiaaliset aktiviteetit 

• Terveys ja hyvinvointi: tapahtumat, jolla edistetään fyysisiä aktiviteetteja, terveellisiä
elämäntapoja, terveyteen liittyvää koulutusta ja tiedottamista

• Paikkakuntien avustaminen: asuntojen korjaaminen, puhtaan veden projektit, roskien
kerääminen, talojen maalaaminen, ympäristön kaunistaminen, yleiset siivousurakat, 
yhteisten puutarhojen perustaminen

• Riskialttiit ja apua tarvitsevat ryhmät: projektit, joiden kautta autetaan riskialttiita nuoria,
kodittomia, vammaisia, vanhuksia, pakolaisia, perheväkivallan uhreja tai veteraaneja

Hyväksyttävät projektit:



kriteerit

1. Myönnettävät apurahat ovat korkeintaan US$2500 (piirin tasolla) tai korkeintaan US$5000

(moninkertaispiirin tasolla) hyväksyttyihin projekteihin.

2. Leoklubin (klubien) on oltava hyvässä asemassa.

3. Apurahoja voidaan hakea pitkin vuotta. Hakemukset tulisi lähettää LCIF:ään vähintään kuusi 

viikkoa ennen projektin alkamista.

4. Yksi apuraha per piiri tai moninkertaispiiri 12 kuukauden aikana

5. Yhdessä hakemuksessa voi olla useita leoklubeja, jotka tekvät yhteistyötä palvelualoitteen 

toteuttamiseksi.

6. Klubin ei tarvitse hankkia vastaavaa summaa, mutta etusija annetaan niille projekteille, joille on 

hankittu muitakin varoja.

7. Leoilla on kuusi kuukautta aikaa suorittaa projekti.

8. Etusija annetaan projekteille, jotka sopivat yhteen LCI:n palvelurakenteen kanssa.

9. Projektin loppuraportti on lähetettävä LCIF:ään 30 päivän kuluessa projektin päättymisestä. 

Kaikki LCIF:n varoilla kustannetut menot tulee dokumentoida ja kuitit säilyttää. 

10. Ohjelman puitteissa myönnetään korkeintaan US$200 000 per vuosi. Apurahat myönnetään 

hakujärjestyksessä. LCIF tulee kuitenkin varmistamaan, että apurahoja myönnetään kaikkiin 

vaalipiireihin.

11. LCI/LCIF:n sisäinen toimikunta tarkistaa hakemuksen ja tekee suositukset LCIF:n puheenjohtajalle,

joka hyväksyy lopullisesti apurahan.

kysyMyksiä projektiin liittyen

1. Projektin nimi/aihe?

2. Onko tämän projektin aiheena yksi LCI:n palvelurakenteen aloitteista? Jos kyllä, mikä?

3. Ilmoita leoklubin nimi (nimet) ja klubin numero(t). Jos projektiin osallistuu useampi kuin yksi klubi, 

ilmoita mikä klubi johtaa projektia.

4. Milloin ja missä projekti toteutetaan?

5. Kuvaile tilannetta tai tarvetta, johon projektilla pyritään vastaamaan paikkakunnalla. Mikä on 

projektin tavoite?

6. Mikä on projektin yleisö tai ryhmä, jotka autetaan? Ketä te yritätte auttaa tämän projektin kautta.

7. Mikä on toimintasuunnitelma ja aikataulu? Kerro tarkat tiedot projektista, kuvaile leojen roolia ja 

ilmoita osallistuuko tähän projektiin muita osapuolia paikkakunnalla, mukaan lukien lionsklubit.

8. Projektin budjetti. Ilmoita kaikki projektiin liittyvät kulut. Ilmoita myös muut rahoituslähteet, jos 

sellaisia on.

9. Miten tätä tapahtumaa tai aktiviteettia mainostetaan paikkakunnalla?

(Anna yksityiskohtaiset vastaukset näihin kysymyksiin Word-dokumentilla samassa numerojärjestyksessä.)



Leoklubin presidenttinä minä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt Leojen palvelurapurahan kriteerit ja lähettämällä tämän hakemuksen

piirikuvernöörille/kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle, minä vakuutan, että projektin yksityiskohdat on laadittu kriteerien mukaisesti ja 

ilmoitan tukevani tätä ehdotettua projektia. (*)

LEOKLUBIN PRESIDENTTI (Tekstaa) __________________________________________________________________________________________

Allekirjoitus_______________________________________________________________________  Pvm____________________________________

Puhelinnumero_______________________________________  Sähköposti __________________________________________________________

Piirikuvernöörinä/kuvernöörineuvoston puheenjohtajana minä suostun palvelemaan apurahan hallinnoijana ja varmistan, että tämä apuraha

käytetään tehokkaasti ja sääntöjen mukaisesti kuten LCIF on sen hyväksynyt. Tuen ja kannustan tämän hakemuksen lähettämistä LCIF:ään. (*)

PIIRIKUvERNööRI/KUvERNööRINEUvOSTON PUHEENJOHTAJA (Tekstaa) ____________________________________________________

Allekirjoitus_______________________________________________________________________  Pvm____________________________________

Puhelinnumero_______________________________________  Sähköposti __________________________________________________________

Piiri/moninkertaispiiri________________________________________________________________________________________________________

(*) Molemmat osapuolet suostuvat laatimaan ja lähettämään loppuraportin tämän apurahan käytöstä kuten LCIF edellyttää.

(Projektin kehittäminen) - Leot kehittävät projektin, täyttävät hakemuksen ja lähettävät sen piirikuvernöörille tai 

kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle. Lähetä hakemus myös osoitteeseen LCIFLeogrants@lionsclubs.org kun 

lähetätte sen piirikuvernöörille/kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle.

(Hakemuksen lähettäminen) - Piirikuvernööri/kuvernöörineuvoston puheenjohtaja tarkistaa ja allekirjoittaa hakemuksen 

ja lähettää sen edelleen osoitteeseen LCIFLeogrants@lionsclubs.org.

(LCIF tarkistaa hakemuksen) – LCIF tarkistaa hakemuksen. LCIF:n puheenjohtajan päätös ilmoitetaan piirikuvernöörille/

kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle ja leoklubin presidentille.

(Apurahan lähettäminen) – Apuraha lähetetään piirin/moninkertaispiirin tilille, josta varat siirretään leoklubille (klubeille) 

projektia varten. 

(Projektin toteuttaminen/raportointi) – Leoklubi (klubit) toteuttavat projektin hyväksytyn suunnitelman mukaisesti ja lähettävät

loppuraportin projektin tuloksista. Raportti tulee lähettää piirikuvernöörille/kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle tarkistettavaksi

ja he lähettävät raportin edelleen LCIF:lle. Raportit on lähetettävä LCIF:ään osoitteella LCIFLeogrants@lionsclubs.org.

leoklubin presidentin allekirjoitus ja lionspiirin piirikuvernöörin tai Moninkertaispiirin 
kuvernöörineuvoston puHeenjoHtajan allekirjoitus

HakeMusMenettely
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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
LCIFLeogrants@lionsclubs.org
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