Lions Quest Paikkakunnan yhteistyöapurahan
kriteerit & hakemus
Lions Quest on kouluissa toimiva ohjelmasarja, jonka puitteissa lapsille opetetaan tärkeitä elämäntaitoja
kuten terveiden elämäntapojen valitseminen, huumeiden vastustaminen ja positiivisen omakuvan
kehittäminen. Taitoja kasvaville (5-10-vuotiaille) auttaa alakoululaisia oppimaan sosiaalisia taitoja.
Taidot nuorille (10-14-vuotiaille) on eniten käytetty Lions Quest -ohjelma ja se opastaa nuoria
kehittämään itsekuria, hyvää arvostelukykyä ja vastuuntuntoa ja samalla heille opetetaan miten
asettaa tavoitteita ja tehdä hyviä valintoja. Taitoja elämään (14-19-vuotiaat) auttaa vanhempia
oppilaita vapaaehtoistoiminnassa ja opettaa heille tärkeitä konfliktin ratkaisutaitoja. Nämä kolme
ohjelmaa on suunniteltu toimimaan yhdessä kun lapset etenevät kriittisistä vaiheista kohti aikuisuutta.

Apurahan yleiskatsaus
Paikkakunnan Lions Quest -yhteistyöapurahaa on haettavissa enimmillään 15 000 dollaria, ja niitä voidaan myöntää vain yksi piiriä kohti
per toimivuosi ja korkeintaan kaksi apurahaa per moninkertaispiiri per toimivuosi. Apurahahakemuksia otetaan vastaan pitkin vuotta ja
niitä hyväksytään kunnes varat on käytetty.

Hakemus
Paikkakunnan yhteistyöapurahaohjelma on perustettu lionspiirien ja moninkertaispiirien tueksi, mahdollistamaan rahoituksen Lions
Quest -ohjelman tukemiseksi eri tavoilla. Tarkoituksena on mahdollistaa Lions Quest -ohjelmien käynnistäminen uusilla alueilla sekä
sellaisten ohjelmien virvoittaminen joissa toiminta on päässyt hiipumaan. Koska varat jaetaan siinä järjestyksessä kun hakemuksia
saadaan, tulisi paikkakunnan yhteistyöapuraha hyödyntää tarkoitukseen jossa maksimoidaan kiinnostus Lions Quest -ohjelmaa kohtaan.
Apuraha voidaa käyttää seuraaviin tarkoituksiin;
• Yhden tai useamman opettajakoulutuksen järjestäminen
• Lions Questin tunnettavuuden edistämiseen, kuten tiedotustilaisuuksien järjestämiseen lioneille, opettajille, viranomaisille ja muille
mahdollisille yhteistyökumppaneille;
• Lions Quest -opetusmateriaalien kääntämiseen;
• Yhteistyösuhteiden perustaminen koulujen, paikallisten järjestöjen ja julkishallinnon kanssa;
• Lions Quest -ohjelman tulosten arvioiminen, sekä laadun että määrän suhteen.

Tämä hakemus on

o Piirille o Moninkertaispiirille

Yhteyshenkilön nimi___________________________________________________________ Arvo____________________________________________

Osoite_______________________________________________________________________________________________________________________

Paikkakunta ___________________________________________________Osavaltio______________________________________________________

Postinumero ___________________________________________________Maa___________________________________________________________

Sähköposti____________________________________________________Puhelin________________________________________________________
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Osa
Ohjelman kuvaus
1. Kuvaile projektin kulkua ja tavoitteita:

2. Millä tavoin projekti auttaa lioneita muodostamaan yhteistyösuhteita paikallisten järjestöjen tai koulutukseen liittyen tahojen
kanssa Lions Questin edistämiseksi?

3. Miten aiotte käyttää varoja alueilla, joilla Lions Quest -ohjelma on olemassa mutta tarvitsee uudelleenaktivoimista? Miten
varoilla voidaan auttaa alueita, joilla Lions Quest toimintaa ei vielä ole?

4. Millä tavoin nämä toimet auttavat Lions Quest -ohjelman laajentamisessa alueellanne?

Valmistelutoimikunta
5. Toimikunta, jonka jäseninä ovat vähintään kolme edustajaa, valvoo projektia ja siihen tulisi kuulua jäseninä mm.: lionit ja
yhteistyökumppanit kuten koulujen edustajat, vanhemmat, hallituksen edustajat ja paikkakunnan johtajat tarpeen mukaan.
Ilmoita valmistelutoimikunnan jäsenten nimet.
Nimi________________________________________________________________________ Arvo___________________________________________
Nimi________________________________________________________________________ Arvo___________________________________________
Nimi________________________________________________________________________ Arvo___________________________________________

Muut toimikunnan jäsenet:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Aikataulu
6. Kerro missä ajassa projektin vaiheet tullaan toteuttamaan. Ole mahdollisimman tarkka.

LQ Paikkakunnan yhteistyöapurahan kriteerit & hakemus 2

Osa
Ohjelman budjetti
7. Liitä mukaan ohjelman budjetti. Erittele projektin kulut mahdollisimman tarkasti sekä muut tulonlähteet (jos niitä on). Tulojen tulee
olla yhtä suuret kuin menojen.

Tulot
LCIF:n Paikkakunnan yhteistyöapuraha

Kulut
$15 000 USD

Muut tulot (selitä)

Käännöstyö*
Opintosisällön muokkaaminen/Design*
Workshopin kulut*
Workshopin järjestäminen
Opintosisällön materiaalikulut
Kouluttajan kulut
Arviointi
Seminaarit/Kokoukset
Julkisuus
Muu (selitä)

Kokonaistulot

Kokonaiskulut

*Jotkut kategoriat eivät ehkä koske teidän projektianne.
Kommentit liittyen ehdotettuun budjettiin:

Lausunto kuvernöörineuvoston puheenjohtajalta tai piirikuvernööriltä
Annetut tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikein, esitetyt kulut ovat asianmukaiset ja alueellamme on tarve tälle apurahalle.
Puollan anomusta ja teen kaiken voitavan taatakseni kaikkien myönnettyjen varojen asianmukaisen ja tehokkaan hallinnoinnin,
asianmukaisen tilinpidon ja säännöllisen raportoinnin Lionsklubien kansainvälisen järjestön säätiölle.

Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja/piirikuvernööri (tekstaa)

Allekirjoitus

Pvm

Osoite

Sähköposti

Puhelin

Projektin koordinaattori (tekstaa)

Allekirjoitus

Pvm

Osoite

Sähköposti

Puhelin
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Osa
Ohjeet ja säännöt
1. Apurahan myöntämistä harkitaan aloitteisiin jotka järjestetään moninkertaispiirin tai piirin tasolla. Yksittäisten klubien hakemuksia ei
hyväksytä.
2. Tämä apurahaohjelma ei sisällä vaatimusta vastaavan summan hankkimisesta paikallisesti.
3. Rahoitusta ei voida hakea jo pidetyn tilaisuuden korvaamiseksi.
4. Apurahaa hakevan piirin/moninkertaispiirin tulee kehittää yhteistyösuhde paikkakunnalla, Lions Quest -ohjelman laajentamisen
mahdollistamiseksi. Lioneita rohkaistaan yhteistyöhön paikallisten koulujen, kouluhallitusten, kunnan/valtion, yliopistojen sekä
järjestöjen kanssa.
5. Apurahan saamisen mahdollisuus on parempi tapauksissa joissa on näyttöä paikallisen yhteistyökumppanin kiinnostuksesta ja
sitoutumisesta Lions Quest -ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen paikallisissa kouluissa. Tämä voidaan todistaa esim. kouluviranomaisilta, yliopistolta, kunnalta tai muulta taholta saadun kirjeen muodossa tai muulla tavoin käydyn kirjeenvaihdon avulla.
6. Ensisijalla ovat ne piirit/moninkertaispiirit, joilla on pyrkimyksenä Lions Quest -ohjelman suuren mittakaavan laajennus ja
yhteistyösuhteet. Piirejä/moninkertaispiirejä neuvotaan hakemaan tämän apurahan jälkeen lisäksi Humanitaaristen aloitteiden
Lions Quest -apurahaa.
7. Tätä projektia varten tulee perustaa johtokunta joka koostuu lioneista, yhteistyökumppaneista, kunnan/valtion viranomaisista,
kouluviranomaisista ja muista johtajista jos tarpeellista. Tämä johtokunta tulee valvomaan, ohjaamaan ja varmistamaan ohjelman
toimeenpanon.
8. Piirin tulee varmistaa lionien mukanaolo jokaisella tasolla sekä klubien jatkuva tuki pitkällä tähtäimellä. Hakemuksessa tulee mainita
tarkkaan suunnitelmat Lions Questin markkinoimiseksi piirissä/moninkertaispiirissä; PR-ohjelma, sekä mekanismit joilla klubit voivat
"adoptoida" paikallisia kouluja.
9. Hakemuksen tulee myös sisältää strategia ohjelman seurannan suorittamiseen. Raportointivaatimuksissa vaaditaan että apurahan
saanut taho pitää tarkkaa kirjaa toimintavaiheista erityisesti niistä tapauksista, joissa koulujen opettajat saavat LCI:n rahoittamaa Lions
Quest koulutusta, tai koulutusmateriaaleja. Heiltä tulee kerätä tietoa ohjelmaan osallistuneista, sekä oppilaista, jotka osallistuvat
Lions Quest -tunneille.
10. Piirien/ moninkertaispiirien, joilla on vireillä Lions Quest -apuraha Humanitarian Programs -osastosta, tulee selvittää miksi tämä
lisärahoitus koetaan tarpeelliseksi. Ensisijalla ovat ne piirit/moninkertaispiirit joilla ei ole vireillä apurahaa.

Hakemuksen lähettäminen
Täytetty hakemus tulee lähettää osoitteeseen:
Sähköposti: lionsquest@lionsclubs.org
Posti:
Lions Quest
Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523 USA
Puhelin: 844-567-8378
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