LIONS CLUB HELSINKI /PAKINKYLÄ
Past Presidentti Kari Saksanen
Hakaniemenkatu 3 A 6
00530 Helsinki
Sähköposti: amkm.saksanen@kolumbus.fi
Puhelin: 0500412390

AVUSTUS- /APURAHAHAKEMUS 2021
1.Hanke/käyttötarkoitus___________________________________________________________________
2. Henkilön tai yhteisön nimi ______________________________________________________________
3. Yhteisön yhteyshenkilö tai vastuullinen vetäjä
______________________________________________________________________________________
4. Osoite ____________________________________________________________________________
5. Puhelinnumero ja sähköposti ____________________________________________________________
6. Kuvaus hankkeesta, käyttötarkoituksesta ja tavoitteista (lyhyt selostus, mitä avustuksella on tarkoitus
saada aikaiseksi, tarvittaessa liite, josta selviää hankkeen aikataulu, resurssit, toimenpiteet, tavoite)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Hankkeen kustannusarvio/kustannukset _______________________________________________euroa
8. Aikataulu (esim. arvioitu avustuksen käyttöajankohta tai maksuerät)

__________________________

_____________________________________________________________________________________
9. Onko käyttötarkoitukseen haettu rahaa muualta / aiotaan hakea muualta: Kyllä/ Ei
10. Keneltä haettu /yhteisö/ yhteyshenkilön nimi/yhteystiedot ___________________________________
______________________________________________________________________________________
11. Kuinka paljon on haettu muualta/ on aiottu hakea muualta
12. Haettu määrä yhteensä kohdat 7.+11.

______________________________euroa

_____________________________________________euroa

13. Pankkitilin IBAN - tilinumero, jolle avustus maksetaan ______________________________________
Paikka ja aika
Allekirjoitus ja nimenselvennys
Liitteet ____kpl
Aiemman avustuksen rahan käyttö (esim. kopiot kuiteista) sekä kirjallinen raportti tuloksista tai
mitä avustuksella on saatu aikaan on toimitettu (20.02.2021 mennessä) Lion Lasse Halmeelle,
lasse.halme1@gmail.com Pvm __________/__________kuuta 2021.
Yleistä avustusten ja apurahojen hakemisesta vuonna 2021
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Jaettavat varat
Lions Club Helsinki/Pakinkylän veljet keräävät avustuksiin käytettävät varat
seuraavilla aktiviteeteilla: Joulukuusien myynnillä Pakilassa ja Paloheinässä, Pakilan
Pakinoiden ilmoitustuotoilla (lehti ilmestyy vuosittain joulukuussa ja sen toimittavat
yhdessä LC Helsinki/Pakila ja LC Helsinki/Pakinkylä), järjestämällä Ystävänpäivän
konsertin yhdessä LC Auroran kanssa ja keväisellä Äitienpäivätempauksella. Tavoite
on, että LC Helsinki/Pakinkylän veljien toimintakauden aikana keräämät
aktiviteettituotot jaetaan vuosittain. Varojen keräämistavasta johtuen jaettavien
avustusten euromäärät vaihtelevat vuosittain.
Avustustenjaon aikataulu
Avustus haetaan oheisella hakemuslomakkeella toimittamalla se 10.3.2021
mennessä joko postitse klubin Past Presidentille Kari Saksaselle
hakemuslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen tai sähköpostitse. Avustuksen
myöntämisestä, myönnetystä summasta ja avustuksen myöntämisen ehdoista sekä
myös kielteisestä päätöksestä pyritään ilmoittamaan hakijalle huhtikuun loppuun
mennessä. Alueella toimivat Lions Clubit käyvät yhdessä läpi kaikki hakemukset
ennen avustuksen myöntämistä, koska useana vuonna on käynyt, että kaikille hyville
hankkeille ei riitä rahaa.
Avustusperiaatteista
Pääasiallisena avustuskohteena on ollut alueen nuorisotoiminta, mutta myös
vanhukset. Avustuksilla pyrimme tukemaan sellaista toimintaa, hankintaa tai
hanketta, jota ilman se ei ehkä toteutuisi. Mieluimmin tuemme hanketta, jolla on
pysyvämpi tai pitkäkestoinen vaikutus hakijan toimintaan tai toiminnan tuloksiin.
Esimerkiksi arvostamme enemmän väline- tai laitehankintoja ja koulutusta kuin
viikoittaisten salivuokrien alentamista avustuksen rahoilla. Mahdollista on myös
hakea avustusta useampivuotiseen projektiin tai hankkeeseen.
Toistuvan avustuksen myöntämisen ehtona on se, että hakija on toimittanut
aikaisemmin myönnetystä avustuksesta kirjallisen raportin tai muun
selvityksen 20.02.2021 mennessä hakemuslomakkeessa ilmoitettuun
osoitteeseen.
Esimerkkejä avustuksia saaneista
Seuraavat järjestöt ja yhteisöt ovat muuan muassa viime vuosina saaneet
avustuksia: alueen urheiluseurat, alueen partiolippukunnat, NMKY, MLL Pakilan
paikallisyhdistys, Toivolan oppilaskoti, Pakilan musiikkiopisto, Pakilan seurakunta ja
diakoniatyö, Risteyspaikan nuorisotyö, Kustaankartanon vanhustenkeskus, Ilmari
Helanderin säätiön palvelukodin vanhusten kerho, Paloheinän työkeskus,
Pelastuskoirat, alueen koulujen musiikkityö, Pakinkylän VPK:n nuoriso-osasto.
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