Lions Quest PR-/mainosapurahan
hakemuslomake
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
1500 dollarin suuruisia Lions Quest PR-/mainosapurahoja myönnetään enimmillään 25 yhden toimivuoden aikana (korkeintaan kaksi
apurahaa per moninkertaispiiri tai jos yksi tai useampi piiri hakevat yhdessä). Apurahahakemuksia otetaan vastaan pitkin vuotta ja
niitä hyväksytään kunnes varat on käytetty.

Hakemus
Lions Quest PR-/mainosapuraha on suunniteltu auttamaan piirejä edistämään ohjelman tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tämän
ohjelman kautta piirit voivat hakea korkeintaan US$1 500 dollaria Lions Clubs Internationalin säätiöltä tukemaan ohjelman
mainostamiseen liittyviä aktiviteetteja kuten esimerkiksi tiedotusseminaareja lioneille, paikkakuntien toimikunnille ja/tai opettajille/
koulujen viranomaisille.
Seminaareissa tulee antaa tietoa ja opastusta strategioista joilla lionit tai ei-lionit voivat käynnistää Lions Quest ohjelman omalla
paikkakunnallaan. Ihanteellinen seminaari sisältää tyypillisesti aktiviteetteja Lions Quest -kouluttajille sekä muille aktiivisille paikallisille
lioneille, sekä opettajille tai LCIF:n henkilökunnalle. Niiden tulee painottua opetuksen sisältöön ja opettajien koulutukseen. On myös
tärkeää antaa opastusta rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden hankkimiseksi.

Tämä hakemus on

o Piirille o Moninkertaispiirille

Yhteyshenkilön nimi___________________________________________________________ Arvo____________________________________________

Osoite_______________________________________________________________________________________________________________________

Paikkakunta ___________________________________________________Osavaltio______________________________________________________

Postinumero ___________________________________________________Maa___________________________________________________________

Sähköposti____________________________________________________Puhelin________________________________________________________
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Ohjelman kuvaus - tiedotusseminaarit
Yleisö:

o Lionit o Opettajat o Paikkakunnan asukkaat

Kuvaile seminaarin sisältöä ja tavoitteita.

Työskentelettekö muiden järjestöjen kanssa? Miten ne tulevat osallistumaan?

Kuvaile, miten tämä seminaari/ohjelma tulee vaikuttamaan paikallisiin tarpeisiin.

Miten seuranta suoritetaan ohjelman jälkeen?

Tapahtuman suunnittelun ja toteuttamisen oletettu aikataulu. Kuvaile yksityiskohtaisesti.

Ohjelman kuvaus - Muut aktiviteetit
Kuvaile suunnitellun mainostoiminnan kulkua ja tavoitteita.

Miten tämä projekti parantaa lionien, opettajien ja paikkakunnan asukkaiden tietoja ja ymmärrystä Lions Quest -ohjelmasta?

Apurahalla rahoitettavien aktiviteettien suunnittelun ja toteuttamisen oletettu aikataulu. Kuvaile yksityiskohtaisesti.
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Ohjelman budjetti
Erittele tapahtuman kulut mahdollisimman tarkasti. Tulojen tulee olla yhtä suuret kuin menojen.

Tulot
LCIF:n PR-apuraha

Kulut
$1 500 USD

Tilavuokra

Muut tulot (selitä)

Välipala/juomat
Audio-/visuaaliset laitteet
Esitelmän pitäjän kulut
Tulostaminen/postituskulut
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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Vaihe I - Projektin rahoitus ja budjetin laatiminen

Ohjeet ja säännöt
Rahoituskriteerit
Lionspiirin, moninkertaispiirin tai näiden yhdessä tulee toimittaa hakemus. Yksittäisten klubien hakemuksia ei hyväksytä. Tämä
apurahaohjelma ei sisällä vaatimusta vastaavan summan hankkimisesta paikallisesti. Seminaarin ohjaajaksi valitaan etevä lion,
opettaja tai henkilökunnan jäsen. Seminaarien kohdeyleisönä voivat olla lionit, opettajat/koulujen henkilökunta tai molemmat.
Rahoitusta ei voida hakea jo pidetyn tilaisuuden korvaamiseksi.
Esimerkkejä apurahan käytöstä
Apuraha, enimmillään 1 500 dollaria, voidaan käyttää seminaarin järjestelyn kulujen kattamiseksi. Seminaaria voi johtaa paikallinen
etevä lion, opettaja tai kouluttaja ja se tulee kohdistaa lioneille, opettajille, kouluhenkilökunnalle tai paikkakuntalaisille. Hyväksyttäviä
seminaarin kuluja voivat olla esim.:
•
•
•
•
•
•
•

Tilavuokra
Audio/visuaalisten laitteiden vuokra (esim. kannettava tietokone ja power point projektori)
Mainosmateriaalien painatus ja lähettäminen
Osallistujien ateriat tai välipala
Kouluttajan tai henkilökunnan jäsenen (jos toimii seminaarin vetäjänä) lennot, hotelli ja muut kulut
Puhujan tai esitelmöijän paikalliskuljetukset lentokentältä hotellille ja seminaaripaikkaan ja takaisin lentokentälle
Kouluttajan kulut

Muut mainostamisaktiviteetit voidaan ottaa huomioon, jos niiden tuloksena on lisääntynyt ymmärrys ja tietoisuus Lions Quest
-ohjelmasta. Eduksi katsotaan jos piiri saa paikalliselta koululta tai yliopistolta tukea järjestelyissä, esimerkiksi antaen ilmaiseksi
tilan seminaarin pitopaikaksi ja mainostamalla ohjelmaa paikallisen yhteistoimintaverkostonsa välityksellä.
Apurahan saajien tulee toimittaa yksityiskohtainen raportti seminaarin onnistumisesta sen jälkeen. Raportista tulee ilmetä osallistujien
lukumäärä ja kohderyhmä, kuvaus seurannasta (yhteydenotot osallistujiin jälkikäteen kiinnostuksen kartoittamiseksi) ja ketkä ja kuinka
moni on kiinnostunut Lions Quest -workshopin järjestämisestä, sekä miten tilaisuutta mainostettiin, huomioiko paikallinen media ja
miten, jne. Kopiot mainoksista, ohjelman aikataulusta ja osallistujien arvioinneista tulee liittää loppuraporttiin.

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-LNQUEST (844-567-8378)
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