2019–2020 JOHTAJAKOULUTUSINSTITUUTIN APURAHAOHJELMAN HAKEMUS
Vaalipiirit 1, 2, 3, 4, 6, 7 ja Afrikka

Mikä on johtajakoulutusinstituutin apurahaohjelma?
Tämän apurahaohjelman kautta tarjotaan varoja joko aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutin (ELLI) tai alueellisen lionjohtajien
koulutusinstituutin (RLLI) järjestämiseen. Hyväksyttävien kulujen (katso tarkempia tietoja johtajakoulutusinstituutin
apurahaohjelman korvaussäännöistä) korvaussumma ei saa ylittää varsinaisia kuluja. Suurin saatavilla oleva apurahan määrä:
•
•
•

Moninkertaispiiri: 4 500,00 $
Yksittäispiiri: 1 200,00 $
Piiriin kuulumaton väliaikainen piiri/alue/lohko: 500,00 $

Viisikymmentä prosenttia (50 %) apurahan kokonaissummasta maksetaan noin kolmekymmentä (30) päivää ennen instituutin
vahvistettua alkamispäivää. Kaikki moninkertaispiirit, yksittäispiirit ja piiriin kuulumattomat väliaikaiset piirit/alueet/lohkot ovat
oikeutettuja osallistumaan tähän apurahaohjelmaan.

Mitä hakuprosessiin kuuluu?
Kaikki Maailmanlaajuisen toimintaryhmän – Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) aluejohtajat, moninkertaispiirien
koordinaattorit ja yksittäispiirien koordinaattorit, joiden tiedot on ilmoitettu Lions Clubs Internationalille, saavat hakea rahoitusta
instituutin järjestämiseen lähettämällä täytetyn vuoden 2019–2020 johtajakoulutusinstituutin apurahaohjelman hakemuksen.
Apurahahakemuksia otetaan vastaan 1. toukokuuta 2019 ja 31. elokuuta 2019 välisenä aikana. Kaikki täytetyt hakemukset
hyväksytään. Vahvistus hyväksymisestä ja/tai lisäohjeet lähetetään sähköpostitse hakemuksessa nimetylle instituutin
koordinaattorille noin kolme (3) viikkoa lopullisen hakemuksen vastaanottamisen jälkeen.

Saako apurahahakemuksen lähettää sekä ELLI- että RLLI-instituutin järjestämistä varten?
Tällä hetkellä kukin moninkertaispiiri, yksittäispiiri tai piiriin kuulumaton väliaikainen piiri/alue/lohko saa hakea ja saada vain yhden
(1) johtajakoulutusinstituutin apurahan joko ELLI- tai RLLI-instituutin järjestämistä varten. Kehotamme tutustumaan kummankin
instituutin tietoihin, jotta ymmärrät niiden erot, ja valitsemaan instituutin, joka soveltuu parhaiten alueesi lioneille ja leoille.
•

Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti (ELLI): Tämän koulutuksen avulla lioneja valmistetaan johtoasemiin
klubitasolla. Kurssille voivat osallistua hyvässä asemassa olevat lionit, jotka ovat toimineet menestyksekkäästi jossain klubin
toimikunnassa ja jotka eivät ole vielä toimineet klubipresidenttinä. Ensimmäistä kertaa klubipresidenttinä toimivat tai
uusien klubien klubipresidentit hyötyisivät myös tällaisesta instituutista. (Saat lisätietoja aloittavien lionjohtajien
koulutusinstituuttien suunnitteluoppaasta.)

•

Alueelliset lionjohtajien koulutusinstituutit (RLLI): Tämän koulutuksen avulla lioneja valmistetaan johtoasemiin koko
organisaation laajuisesti. Kurssille voivat osallistua klubien jäsenet, jotka ovat valmiita tavoittelemaan johtotehtäviä
lionyhteisöissään. Klubien johtajat hyötyisivät osallistumisesta ja johtajuustaitojen oppimisesta sekä sen ymmärtämisestä,
miten he voivat palvella klubejaan paremmin. (Saat lisätietoja alueellisten lionjohtajien koulutusinstituuttien
suunnitteluoppaasta.)

Mistä löydän näiden koulutusohjelmien opintosisällön?
•

Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti: Opintosisältö on ladattavissa sen jälkeen kun hakemus on hyväksytty. (Saat
luettelon käsiteltävistä aiheista aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuttien suunnitteluoppaasta.)

•

Alueellinen lionjohtajien koulutusinstituutti: Opintosisältö on ladattavissa Lions Clubs Internationalin verkkosivustolta.
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Mitä vaaditaan korvauksen saamiseksi apurahaohjelman kautta?
Jotta johtajakoulutusinstituutin apurahaohjelman kautta voi saada korvauksen, seuraavat asiakirjat on lähetettävä Lions Clubs
Internationalin johtajakoulutuksen kehitysjaostoon.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Johtajakoulutuksen kehitysjaoston on saatava täytetty vuoden 2019–2020 johtajakoulutusinstituutin apurahaohjelman
hakemus
Johtajakoulutuksen kehitysjaoston on saatava allekirjoitettu johtajakoulutusinstituutin apurahaohjelman rahoitussopimus
Täytetty johtajakoulutusinstituutin apurahaohjelman korvaushakemuslomake
Kopiot ehdot täyttävien kulujen kuiteista (saat lisätietoja johtajakoulutusinstituutin apurahaohjelman korvaussäännöistä)
Johtajakoulutusinstituutin apurahaohjelman päivittäinen osallistujaluettelo (kouluttajien ja osallistujien allekirjoitukset
todistavat osallistumisen)
Johtajakoulutusinstituutin apurahaohjelman kouluttajien/osallistujien todistuslomake (Excel-luettelo, joka sisältää kaikkien
kouluttajien ja osallistujien jäsennumeron ja klubin numeron)
Esityslista tai luonnos valitun instituutin kaikille päiville
Täytetyt instituutin arvioinnit osallistujilta ja lopullinen instituutin arviointiraportti

On erittäin tärkeää, että täytetty korvaushakemuslomake ja sitä tukevat asiakirjat lähetetään viipymättä ja että ne saapuvat
johtajakoulutuksen kehitysjaostoon 60 päivän kuluessa instituutin suorittamisesta Lions Clubs Internationalin sääntöjen mukaisesti.
Yli 60 päivää koulutuksen jälkeen vastaanotettuja korvaushakemuslomakkeita ei ehkä käsitellä.
Korvaukset suoritetaan moninkertaispiirille, yksittäispiirille tai piiriin kuulumattomalle väliaikaiselle piirille/alueelle/lohkolle.

Mihin lähetän täytetyt lomakkeet ja/tai esitän mahdollisia kysymyksiä?
Sähköpostitse johtajakoulutuksen kehitysjaostolle osoitteeseen leadershipdevelopment@lionsclubs.org
Postitse:
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Institute Grant)
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Puhelimitse: 630 468 7117
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Täytä ja lähetä tämä hakemus hakeaksesi apurahaa joko aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutin (ELLI) tai
alueellisen lionjohtajien koulutusinstituutin (RLLI) järjestämiseen ja toteuttamiseen.
Hakijoiden on annettava kaikki pyydetyt tiedot. Hakemuksia ei oteta käsittelyyn ennen kuin kokonaan täytetty lomake
tarvittavine allekirjoituksineen on vastaanotettu.
Varmistathan, että instituutin toteuttamisajankohta on 2,5–3 kuukautta siitä, kun lähetät täytetyn hakemuksen.
Tämä takaa, että materiaalit voidaan toimittaa instituutin koordinaattorille hyvissä ajoin valittuun instituuttiin
valmistautumista varten.
Kaikki moninkertaispiirit, yksittäispiirit ja piiriin kuulumattomat väliaikaiset piirit/alueet/lohkot ovat oikeutettuja
osallistumaan tähän apurahaohjelmaan. Suurin saatavilla oleva apurahan määrä:
Moninkertaispiiri: 4 500,00 $ (ei saa ylittää varsinaisia kuluja)
Yksittäispiiri: 1 200,00 $ (ei saa ylittää varsinaisia kuluja)
Piiriin kuulumaton väliaikainen piiri/alue/lohko: 500,00 $ (ei saa ylittää varsinaisia kuluja)
Viisikymmentä prosenttia (50 %) apurahan kokonaissummasta maksetaan noin kolmekymmentä (30) päivää ennen
valitun instituutin alkamispäivää.
Moninkertaispiirin, yksittäispiirin tai piiriin kuulumattoman väliaikaisen piirin/alueen/lohkon odotetaan antavan
tarvittaessa rahoitusta instituutin kuluja varten.
1. Instituutin tyyppi (valitse yksi):
Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti (ELLI): Tällä koulutuksella lioneja valmistetaan johtoasemiin
klubitasolla. Saat lisätietoja aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuttien suunnitteluoppaasta.
Alueellinen lionjohtajien koulutusinstituutti (RLLI): Tällä koulutuksella lioneja valmistetaan johtoasemiin koko
organisaatiossa. Saat lisätietoja alueellisten lionjohtajien koulutusinstituuttien suunnitteluoppaasta.
2.

Instituutin koordinaattorin yhteystiedot:

Nimi ja virka
Jäsennumero
Klubin numero
Sähköpostiosoite
Ensisijainen puhelinnumero
Moninkertaispiirin numero
Yksittäispiirin numero
Piiriin kuulumaton maa
3. Instituutin päivämäärät: __________________________________________________________________________
4. Instituutin pitopaikan nimi ja osoite:
_______________________________________________________________________________________________
5. Millä kielellä (kielillä) koulutus järjestetään:
_______________________________________________________________________________________________
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6. Arvioitu osallistujien määrä: _________________________________________________________________

7. Luokkahuoneiden lukumäärä (kussakin luokkahuoneessa saa olla enintään 25 osallistujaa): ___________
8. Instituutin tavoite/tarkoitus: _______________________________________________________
9. Kouluttajat: Kouluttajista vähintään puolen on oltava valmistunut kouluttajien koulutusinstituutista (FDI) tai

lionkouluttajien virallisesta pätevöitymisohjelmasta (LCIP). Kaikilla kouluttajilla tulee olla aikaisempaa koulutus- tai
opetuskokemusta. Kussakin luokkahuoneessa on oltava vähintään kaksi (2) kouluttajaa. (Käytä kopiota tästä
lomakkeesta, jos kouluttajia on enemmän kuin neljä (4).)

Kouluttaja 1:
Nimi: ________________________________ Jäsennro:_____________ Virka: _______________________________
Sähköposti: __________________________ Suoritettu FDI-koulutus (paikka, pvm ja vuosi): _____________________
LCIP-todistus (paikka, pvm ja vuosi): __________________________________________________________________
Aikaisempi kokemus kouluttamisesta: ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Kouluttaja 2:
Nimi: ________________________________ Jäsennro:_____________ Virka: _______________________________
Sähköposti: __________________________ Suoritettu FDI-koulutus (paikka, pvm ja vuosi): _____________________
LCIP-todistus (paikka, pvm ja vuosi): __________________________________________________________________
Aikaisempi kokemus kouluttamisesta: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Kouluttaja 3:
Nimi: ________________________________ Jäsennro:_____________ Virka: _______________________________
Sähköposti: __________________________ Suoritettu FDI-koulutus (paikka, pvm ja vuosi): ____________________
LCIP-todistus (paikka, pvm ja vuosi): _________________________________________________________________
Aikaisempi kokemus kouluttamisesta: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Kouluttaja 4:
Nimi: ________________________________ Jäsennro:_____________ Virka: ________________________________
Sähköposti: _________________________ Osallistunut FDI-koulutukseen (paikka, pvm ja vuosi): _________________
LCIP-todistus (paikka, pvm ja vuosi): __________________________________________________________________
Aikaisempi kokemus kouluttamisesta: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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10. Allekirjoitukset:
Lions Clubs International tietää, että kouluttajien henkilökohtaiset kokemukset ja esittämistyylit voivat antaa
mahdollisuuksia laajentaa aiheita ja syventää siten oppimiskokemusta. Lions Clubs International toivottaa
kouluttajien ehdotukset tervetulleiksi, mutta johtajakoulutuksen kehitysjaoston
(leadershipdevelopment@lionsclubs.org) tulee tarkastaa ja hyväksyä etukäteen kaikki muutokset hallituksen
hyväksymään opintosisältöön.
Allekirjoittamalla tämän lomakkeen suostun järjestämään ELLI- tai RLLI-instituutin opintosisällön Lions Clubs
Internationalin laatiman ohjaajan oppaan mukaisesti.
Suostun lisäksi antamaan johtajakoulutuksen kehitysjaostolle loppuraportin, johon sisältyy todistettu luettelo
kouluttajista ja osallistujista, sekä johtajakoulutusinstituutin apurahaohjelman korvaushakemuslomakkeen, jossa on
eritelty kaikkien hyväksyttävien kulujen kuitit.
Huomaathan, että jos hyväksytyn hakemuksen tietoihin, kuten instituutin päivämääriin, tehdään muutoksia,
kaikista muutoksista on ilmoitettava kirjallisesti johtajakoulutuksen kehitysjaostoon, jotta nämä muutokset
voidaan tarkastaa ja hyväksyä ennen instituutin järjestämistä. Jos instituuttiin tehtävistä muutoksista ei ilmoiteta
johtajakoulutuksen kehitysjaostolle, seurauksena voi olla apurahan menettäminen.
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin / piirin koordinaattorin hyväksyntä:
_________________________
Nimi painokirjaimin

_____________________________
Allekirjoitus

___________
Pvm

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan / piirikuvernöörin / koordinoivan lionin hyväksyntä:
_________________________
Nimi painokirjaimin

_____________________________
Allekirjoitus

___________
Pvm

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän GLT-aluejohtajan hyväksyntä:
_________________________
Nimi painokirjaimin

_____________________________
Allekirjoitus

___________
Pvm

Hakemuksen lähettäminen
Sähköpostitse johtajakoulutuksen kehitysjaostolle osoitteeseen leadershipdevelopment@lionsclubs.org
Postitse:
Lion Clubs International, Leadership Development Division (LD Institute Grant)
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Puhelimitse:
630 468 7117
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