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Nämä vaikutusapurahat (District & Club Community Impact Grants, lyh. DCG) antavat uusia mahdollisuuksia 

lioneille tukea humanitaarisia aktiviteetteja omilla paikkakunnillaan. DCG-apurahoja myönnetään klubeille ja 

piireille niistä varoista joita ne ovat itse lahjoittaneet säätiölle. Ohjelman kautta tuetaan sekä lionien lahjoituksia 

LCIF:lle ja lionien palveluprojekteja, jotka ovat yhteensopivia säätiön ydinalueiden kanssa. LCIF:n tulee hyväksyä 

kaikki projektit.

sekä piirit että klubit voivat saada tämän apurahan. Määrittelemättömistä lahjoituksista 15 prosenttia siirretään dcG- 

apurahaohjelmaan. Määrättyihin kohteisiin (kt. katastrofit, nuoriso, näkökyky) tehtyjä lahjoituksia ei lasketa mukaan siihen 

summaan joka määrittää klubeille ja piireille saatavilla olevat varat. Moninkertaispiirit eivät voi hakea tätä apurahaa.

Piirien ja klubien tulee saavuttaa minimitaso lahjoituksissa, jotta niistä voidaan laskea se 15 prosentin osuus joka niille on 

saatavilla dcG-ohjelman kautta.

•	Piirien	kohdalla	minimilahjoitus	on	10	000	dollaria	toimivuoden	aikana.

•	Klubeille	tämä	minimitaso	on	US$5	000	per	toimivuosi

ohjelmaan osallistuvilla klubeilla ja piireillä on mahdollisuus käyttää ansaittuja varoja paikallisten projektien tukemiseen.  

apurahaa haetaan Piirien ja klubien yhteisövaikutusapurahahakemuksella, tai ne voidaan käyttää osana Lcif:n muun  

apurahaohjelman hakemusta, paikallisena vastaavana rahoituksena. 

Klubeilla	on	mahdollisuus	säilyttää	omat	DCG-varansa	klubin	projekteja	varten,	tai	se	voi	vapauttaa	varat	piirin	DCG- 

osuuteen laskettavaksi, piirin tilille.

Meneillään olevan toimivuoden aikana kertyneet varat ovat klubin tai piirin käytettävissä seuraavan toimivuoden alusta. 

Piirellä ja klubeilla on myös mahdollisuus kerryttää ja säästää varoja 15 vuoden ajanjakson ajan. Varat joita ei käytetä tämä 

15-vuotisajanjakson aikana vapautetaan asteittain takaisin Lcif:lle.

Haettavissa olevien apurahojen suuruus määrittyy piirin ja klubien edellisenä vuonna tekemien lahjoitusten, ja aikaisemmilta 

vuosilta kertyneiden varojen mukaan. tästä summasta vähennetään piirin ja klubien jo hakemat apurahat. 

Jokaisen toimivuoden alussa Lcif:n lahjoittajapalveluiden osasto ilmoittaa niille piireille ja/tai klubeille jotka voivat hakea  

Piirin ja klubien vaikutusapurahaa. 

TarkOITus:

apurahaOhjeLmaN vaaTImukseT:
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LCIF:n piirin ja klubin vaikutusapurahan hakeminen

1.	Kyseessä	olevan	lionprojektin	tulee	vastata	tärkeään	humanitääriseen	tarpeeseen,	sekä	tarjota	mahdollisuuden	tuoda	näkyvyyttä	
Lionstoiminnalle paikkakunnalla. 

2. apurahaa haetaan Lcif:n piirin ja klubien vaikutusapurahahakemuksella.

3. suurin mahdollinen haettavissa oleva apuraha lasketaan piirin tai klubien sen hetkisen käytössä olevan summan mukaan, joka 
koostuu heidän Lcif:lle tekemistään lahjoituksista.

4. apurahaa voi hakea mikä tahansa piiri tai klubi jolla on tämän ohjelman mukaisesti kertyneitä varoja. Piirin hakemukset tulee  
toimittaa	piirikuvernöörin	allekirjoituksella,	sekä	piirihallituksen	kokouksen	päätöksellä	hyväksyttyinä.	Klubin	hakemukset	tulee	
toimittaa	klubipresidentin	allekirjoituksella,	sekä	klubin	hallituksen	kokouksen	päätöksellä	hyväksyttyinä.	Kokouspäytäkirja,	jossa	
päätös on merkittynä, tulee liittää hakemukseen.

5.	DCG-apurahahakemukset	tulee	toimittaa	LCIF:lle	viimeistään	90	päivää	ennen	projektin	alkamisajankohtaa	riittävän	käsittelyajan	
varmistamiseksi.

6. Lionien ja/tai heidän perheiden ei tule saada dcG-apurahasta suoraa tai ammatillista hyötyä eikä heillä tule olla omistussuhdetta 
projekteissa, jotka saavat Lcif:n avustusta.

7. dcG-apurahalla rahoitetuista projekteista pitää selvästi pystyä tunnistamaan ne Lcif:n rahoittamiksi merkkien, ilmoitusten ja  
Pr:n kautta.

8. Projektin päätyttyä apurahan saaneen piirin tai klubin tulee toimittaa loppuraportti projektin tuloksista ja dcG-apurahan käytöstä.

9. Projektit tulee saattaa päätökseen vuoden kuluessa Lcif:n myöntämispäätöksestä, ellei erikseen toisin määrätä.

Apurahaa hakevien piirien ja klubien tulee antaa seuraavat tiedot projektistaan.

Projektin kuvAus:

1. Projektin nimi:

2. Projektin sijainti:

3. Lcif:ltä haettavan avustuksen määrä:

4. Montako ihmistä hyötyy suoranaisesti tästä projektista:

5.	Kuvaus	niistä	erityisistä	ongelmista,	joihin	pyritään	saamaan	parannusta:

6.	Projektin	strategia	ja	toimintasuunnitelma,	ml.	aikataulu:



HAkemuksen PuoltAminen

Piirin tai klubin hallituksen hyväksyntä tulee liittää hakemukseen. Liitä todisteeksi piirin tai klubihallituksen kokouspöytäkirja, jossa  
hakemus on vahvistettu. Pöytäkirjaan kirjatussa hyväksynnässä tulee mainita tarkka dcG-apurahasumma jota haetaan. 

vAAditut Allekirjoitukset: (Hakijana toimivan piirin tai klubin piirikuvernööri tai klubipresidentti)

“Vahvistan, että olen tarkastanut tämän Lcif dcG-hakemuksen. annetut tiedot ovat parhaan tietoni mukaan oikein ja esitetyt tarpeet ovat 
olemassa kuvausten mukaisesti. Puollan anomusta ja teen kaiken voitavani taatakseni kaikkien myönnettyjen varojen asianmukaisen ja  
tehokkaan hallinnoinnin, asianmukaisen tilinpidon ja säännöllisen raportoinnin Lionsklubien kansainvälisen järjestön säätiöön." 

Piirikuvernöörin tai klubipresidentin nimi  

Piirin nimi tai klubin nimi ja numero

osoite

Puhelin faksi 

sähköposti

allekirjoitus  Pvm

Hakemukset ja niitä koskevat kysymykset tulee toimittaa Lcif:lle osoitteeseen: 

lCiFdistrictandclub@lionsclubs.org

Lahjoituksia ja piirin ja klubien käytössä olevia varoja koskevissa kysymyksissä tulee ottaa yhteys Lahjoittajapalveluun:  

donorassistance@lionsclubs.org.

Lions Clubs International Foundation
300 West 22nd Street | Oak Brook, IL 60523-8842 USA

Puhelin: +1 (630) 203-3819
Faksi: (630) 571-5735
Sähköposti: lcif@lionsclubs.org
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tulot Kulut

Haetun dcG-avustuksen suuruus US$XXX KOHTA	1 US$XXX

Muut rahoituslähteet (jos on) XXXX	 KOHTA	2 XXXX

YHteensä US$XXX YHteensä US$XXX

Projektin budjetti

Liitä mukaan yksityiskohtainen, koko projektin kattava budjetti käyttämällä alla olevaa taulukkomallia. 


