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Capítulo XII 
 

Fundação de Lions Clubs International  
300 w. 22nd Street  

Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 

Fone: 630 468-6901  

Fax: 630 571-5735 

lcif@lionsclubs.org  

www.lcif.org 

 

Missão de LCIF 
Apoiar os esforços de Lions clubes ao redor do mundo para servir as comunidades locais 
e a comunidade mundial à medida que desenvolvem projetos essenciais de serviço 
humanitário. 
 

Informações Gerais 

LCIF é uma organização onde os sócios Leões ajudam o próximo, ela é a organização 
beneciciente oficial de Lions Clubs International. Através de LCIF, os Leões podem 
diminuir a dor e o sofrimento e levar cura e esperança a pessoas do mundo todo. LCIF 
aceita doações de Leões e não-Leões e utiliza os fundos proporcionando subsídios para 
os distritos dos Leões para ajudar a atender às necessidades cruciais da humanidade pelo 
mundo. 
 
O que exatamente LCIF faz pelos Leões? 

 

 LCIF ajuda Lions Clubs International a atender de forma eficaz aos problemas 
humanitários mundiais. 

 LCIF permite que os Leões ajudem outros nos casos de desastres e catástrofes 
provocados pela natureza.  

 LCIF financia projetos que são grandes demais para que distritos ou clubes 
possam desenvolver por conta própria. 

 LCIF atende as necessidades locais dos Leões e desenvolve programas de 
subsídios que servem as necessidades da comunidade. 

 LCIF trabalha em parceria com organizações no financiamento e expanção de 
projetos. 

 
Ao formarem uma parceria com LCIF, os distritos desenvolvem projetos humanitários 
vitais. Estes projetos vão desde a prevenção da oncocercose e oferta de serviços de apoio 
aos idosos até a construção de escolas e atendimento das necessidades de sobrevivência 
de vítimas de desastres naturais no mundo todo.  
 
LCIF é uma fundação altamente eficaz. LCIF não recebe quotas de clubes e a maior parte 
de seus recursos é proveniente dos Leões. Os subsídios de LCIF são equiparados com 
fundos locais e isto significa que o valor de uma contribuição é substancialmente maior 
que o seu valor nominal. 

mailto:lcif@lionsclubs.org
http://www.lcif.org/
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Governança de LCIF  
LCIF é administrada por um conselho diretor composto pelos membros da Diretoria de 
Lions Clubs International e dois diretores nomeados pelo presidente internacional. O 
ex-presidente internacional imediato atua como seu presidente. Forma-se um Comitê 
Executivo de LCIF composto de 12 membros do Conselho Diretor. A diretoria se reúne 
três vezes por ano para rever as solicitações de subsídios e tratar de outros assuntos. As 
reuniões são realizadas antes da reunião da diretoria de Lions Clubs International. 
 
Há outros comitês sob a governança do Comitê Executivo de LCIF que assiste no 
desenvolvimento, supervisão e divulgação da Fundação e seus programas. São eles: 
 

O Comitê de Orientação de LCIF faz recomendações ao Conselho Diretor nas áreas 
de programas de desenvolvimento/comunicação, assim com sobre outros assuntos 
conforme solicitado pelo Conselho Diretor. Ele é composto por um representante de 
cada área jurisdicional, um representante de cada um dos dois maiores países em 
número de sócios, um representante de cada um dos dois maiores países em média 
de doações por sócio e dois membros em geral. O Comitê de Orientação é também 
responsável pelos coordenadores da LCIF de distrito e distrito múltiplo.  
 

O Comitê de Finanças supervisiona o orçamento e os investimentos da LCIF e revisa 
todas as finanças para garantir que a Fundação mantenha um fundo patrimonial 
saudável e tenha recursos suficientes no futuro. 
 

Comitês Consultivos dos Programas Lions Quest e SightFirst foram constituídos 
para supervisionar o desenvolvimento e a coordenação do programa, conduzir ações 
nacionais e internacionais e guiar continuamente os programas para melhorá-los e 
atender a necessidades variáveis. Os comitês são compostos de líderes Leões, bem 
como de especialistas na área. Eles analisam propostas de projetos e sugerem 
financiamentos por subsídios, que passarão por revisão final do Conselho Diretor. 
                                 

Coordenadores de LCIF  
Os coordenadores da LCIF de distrito múltiplo (CDMs) e os coordenadores da LCIF de 
distrito (CDs) servem como embaixadores da Fundação de Lions Clubs International.  
Os CDMs e CD de LCIF são nomeados para este cargo porque demonstraram suas 
habilidades de liderança e compromisso aos ideais de serviços filantrópicos e 
humanitários de LCIF. Todos os coordenadores são treinados e recebem suporte dos 
funcionários de LCIF. 
 
Os integrantes do Comitê de Orientação de LCIF indicam, em consulta com os líderes 
de área (Diretores Internacionais, Ex-Presidentes, Ex-Diretores Internacionais, etc.) os 
coordenadores da LCIF de distrito múltiplo quando razoável.  Os CDMs devem ser 
nomeados pelo presidente internacional e o presidente do Conselho Diretor de LCIF.  
Durante o processo de indicação, leva-se em consideração a experiência prévia em 
liderança dentro do distrito e distrito múltiplo e clube.   
 
As importantes responsabilidades dos CDMs incluem:   
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 Liderar a equipe de coordenadores da LCIF de distrito  

 Instruir os Leões sobre a missão e sucesso de LCIF e sua importância para a 
Associação de Lions Clubs International 

 Auxiliar em todos os aspectos de angariação de recursos de LCIF dentro do 
distrito múltiplo 

 Os coordenadores de distrito de LCIF são nomeados pelos CDMs de LCIF, em 
consulta com o governador de distrito, e servem um mandato de três anos (a 
duração do mandato pode variar em algumas regiões). Os CDs devem ser 
nomeados pelo presidente do Conselho Diretor de LCIF.  As atividades do CD 
procuram fortalecer a fundação e fazer progredir o trabalho humanitário dos 
Leões de todo o mundo.  Como coordenador voluntário de LCIF, o CD de LCIF 
tem as seguintes importantes responsabilidades: 

 

 Supervisionar a implementação das estratégias de desenvolvimento de LCIF no 
distrito  

 Instruir os Leões sobre a missão e sucesso de LCIF e sua importância para a 
Associação de Lions Clubs International 

 Incentivar o apoio à LCIF através de todos os aspectos de angariação de 
recursos dentro do distrito 

 
Os Leões que assumem este cargo devem ter um interesse claro em LCIF, assim 

como experiência prévia em liderança em nível de distrito e clube. O CD de LCIF 

reporta-se diretamente ao CDM de LCIF e deve se esforçar para trabalhar em conjunto 

com a liderança distrital, incluindo o governador do distrito. Este cargo foi criado em 

2008 e suas responsabilidades poderão variar e/ou expandir conforme a 

implementação de novas estratégias de LCIF. 

 

Papel do Governador de Distrito junto à LCIF 

A Fundação é um grande orgulho e fonte de realizações humanitárias para todos os 

Leões. Os governadores de distrito, os coordenadores distritais de LCIF e os 

coordenadores de distrito múltiplo de LCIF devem contribuir aos esforços humanitários 

mundiais de LCIF: 

 

1. Divulgar as metas e realizações de LCIF. 
2. Convidar o coordenador distrital de LCIF a fazer apresentações regulares de 

relatórios de progresso durante as reuniões de gabinete sobre a angariação de 
recursos para LCIF no distrito. 

3. Promover doações a LCIF, principalmente Companheiros de Melvin Jones e 
membros contribuintes. 

4. Incentivar cada clube a dedicar uma reunião por ano a LCIF, por exemplo, 
agendando uma apresentação do coordenador de distrito de LCIF. 

5. Familiarizar-se com os programas e critérios de solicitação de subsídios 
6. Utilizar os folhetos promocionais de LCIF e outras ferramentas. 
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Programas/Principais Iniciativas/Realizações de LCIF 
Desde a sua fundação em 1968, LCIF concedeu mais de US$907 milhões para a 
melhoria de vida de cidadãos do mundo inteiro. LCIF possibilita que os Leões 
ofereçam visão aos cegos, socorra vítimas de catástrofes naturais e apoie os 
deficientes, jovens e idosos. 
 

LCIF cresceu a ponto de se tornar uma agência humanitária internacionalmente 
reconhecida, afiliada a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial de 
Saúde.   
 

Visite o website da LCIF para conferir as realizações mais frequentes www.lcif.org.  
 

SightFirst 
A missão do programa é construir sistemas de cuidados oftalmológicos para combater 
as principais causas da cegueira e tratar pessoas cegas e deficientes visuais. O 
programa apoia projetos sustentáveis de alta qualidade que ofereçam serviços de 
cuidados com a visão, treinamento de funcionários, desenvolvimento de infraestrutura 
e/ou ofereçam reabilitação e instrução para comunidades carentes.  
 
As realizações da SightFirst são realmente impressionantes. Desde o lançamento do 
programa em 1990, o SightFirst: 

 Outorgou 1.207 subsídios do SightFirst em 102 países, totalizando US$ 317,9 
milhões. 

 Restaurou a visão de 8,1 milhões de pessoas através de cirurgias de catarata 

 Proporcionou 159 milhões de tratamentos da Oncocercose 

 Examinou os olhos de 20 milhões de crianças através de nossa parceria Visão 
para Crianças com a Johnson & Johnson 

 Aprimorou os serviços de atendimento oftalmológico para centenas de milhões 
 de pessoas 

 Construiu, ampliou e equipou centenas de hospitais, clínicas e enfermarias 
oftalmológicas 

 Treinou milhares oftalmologistas, enfermeiras e outros profissionais da área 
oftalmológica 

 

Principais Iniciativas do SightFirst. 
Visão para todos:  O SightFirst está agora investindo significativamente contra novas 
ameaças à visão que não eram proeminentes ou passíveis de tratamento quando o 
programa foi criado em 1990.  Hoje, os Leões de todo o mundo podem se inscrever 
para o apoio a projetos que visam combater novas e emergentes ameaças, como a 
cegueira infantil, retinopatia diabética, visão subnormal e erro de refração não 
corrigido, bem como melhorar o acesso à educação e reabilitação para aqueles que 
são cegos ou deficientes visuais. 
 

http://www.lcif.org/
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Cegueira Infantil: A LCIF está fazendo parceria com a Organização Mundial de Saúde 
(WHO) para estabelecer centros oftalmológicos pediátricos do Lions e programas de 
treinamento em cinco continentes, beneficiando milhões de crianças.  
 
Oncocercose: O SightFirst financiou tratamentos por medicamento da oncocercose na 
África e na América Latina. Na América Latina, a doença poderia ser erradicada até o final 
desta década.  

 
Tracoma: A LCIF está enfrentando o tracoma, a maior causa de cegueira evitável em todo 
o mundo, por meio de projetos que ofereçam medicamentos, cirurgia e treinamento de 
trabalhadores da área de saúde. Até o momento, a SightFirst financiou milhares de 
cirurgias de triquíase e 94 milhões de tratamentos com Zithromax®. 
 
Projeto Ação SightFirst na China: O projeto Ação SightFirst na China (SFCA) foi 
oficialmente lançado em 1999 em resposta à imensa necessidade de cuidados 
oftalmológicos na China. Durante as duas fases iniciais, SFCA ofereceu 5 milhões de 
cirurgias de catarata e fortaleceu a infraestrutura da saúde oftalmológica. A Fase III 
tem o foco nos projetos para a visão subnormal, erradicação do tracoma e o 
desenvolvimento de sistemas de cuidados oftalmológicos completos. Trabalhando com 
a WHO, o governo chinês e os Leões desenvolveram um plano complexo de longo 
prazo para a erradicação do tracoma que leva à cegueira até 2017. 

 

Lions Quest 
O Lions-Quest é um programa de habilidades para a vida para crianças de 5 a 19 
anos. No sistema de educação norte-americana, este abrange as crianças do jardim de 
infância ao último ano do ensino médio; em outros países, este inclui a totalidade da 
educação de uma criança na escola primária e secundária, antes de ir à universidade. 
Originalmente, Lions firmou parceria com a Quest International para fomentar o ensino 
aos jovens em 1984. A LCIF adquiriu os direitos do Lions Quest em 2002 para 
aumentar o alcance do programa e oferecer maior suporte e visibilidade aos Leões que 
trabalham nele com escolas e comunidades locais. Mais de 13 milhões de jovens já 
participaram de um treinamento do Lions Quest na sala de aula. O programa tem 
recebido elogios de educadores e de agências governamentais. O Lions-Quest já foi 
implementado em quase 90 países e os materiais do programa já foram traduzidos 
para 37 idiomas. 
 

Os programas Lions-Quest satisfazem as 10 diretrizes de programas de prevenção 
eficientes elaboradas pelo Departamento de Educação dos EUA e também estão 
alinhados aos padrões usados em muitos outros países em todo o mundo. O programa 
tem sido avaliado em diversos países nos últimos 20 anos pelo desenvolvedor do 
programa, por distritos escolares, universidades e centros de pesquisa independentes. 
Entre os resultados dos estudos, destacam-se: melhores notas, mudança no 
conhecimento, nas atitudes e nos conceitos relacionados ao abuso de drogas e à 
violência, menores índices de problemas disciplinares, menos risco de expulsão da 
escola e diminuição do uso de álcool, cigarro e outras drogas. 
O Lions-Quest oferece três programas diferentes de acordo com a idade: 
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1. Habilidades para o Crescimento do Lions-Quest: este currículo é para alunos 

de 5 a 9 anos de idade. Este programa ensina jovens alunos a tomarem 
decisões positivas e manterem a autoestima. 

 
2. Habilidades para Adolescentes do Lions-Quest: este currículo é para alunos 

de 10 a 14 anos de idade. O programa promove atitudes sociais positivas, 
respeito e responsabilidade, servindo como um potente instrumento de 
prevenção; direcionando os jovens para escolhas mais saudáveis e para um 
estilo de vida distante da violência e das drogas. 

   
3. Habilidades para Ação do Lions-Quest: este currículo é para alunos de 15 a 

19 anos de idade. O programa combina as habilidades para o crescimento 
pessoal, social e de raciocínio com o aprendizado sobre prestação de serviço 
para ajudar os jovens a aumentar a autoconfiança, manter os laços com a 
escola, engajar-se em questões da vida real e aprender habilidades de trabalho 
do século 

XXI
. 

 
Revisão de Materiais  
Lions Quest está atualizando e modernizando todos os materiais, com o objetivo de 
tornar o programa mais relevantes para a juventude de hoje. Isso inclui a criação 
material projetável que pode ser usado em mais sistemas de ensino avançados e 
interativos, como lousas. A primeira fase da revisão será apenas em Inglês, e está 
prevista para ser concluída em 1 de janeiro de 2015 Uma vez completo, LCIF vai 
começar a trabalhar com os países que implementam a nível mundial sobre a 
atualização de seus próprios materiais em línguas locais, e os fundos do subsídio de 
LCIF será disponibilizados para este esforço. 
 
Os GDs entrantes podem tomar estes passos para implementar o Lions-Quest nas 
suas comunidades este ano: 

1. Saiba mais sobre o Lions-Quest  
a. O Departamento do Lions-Quest de LCIF oferece inúmeros recursos para 

informar os Leões sobre o programa e preparar os distritos ou clubes 
para introduzirem o Lions Quest nas escolas locais. 

b. Muitos dos países que implementam Lions Quest criaram uma fundação, 
escritório ou outra comissão permanente para supervisionar o programa. 
Os Leões destes países podem contatar estas organizações, e LCIF 
pode fazer essas conexões. 

c. Visite o website de Lions Quest, www.lions-quest.org, para informação 
detalhada ou envie um email para info@lions-quest.org  

2. Entre em contato com as escolas locais 
a. Faça uma apresentação sobre o Lions Quest nas escolas 
b. Aproxime-se dos grupos de pais  
c. Convide professores e outros a participar de reuniões do clube sobre o 

Lions Quest  
3. Identifique apoio 

mailto:info@lions-quest.org
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a. Examine o quadro de sócios do distrito.  Quem tem um bom contato com 
o sistema escolar? Quem entende de instrução acadêmica? 

b. Crie um comitê de orientação sustentável e indique um assessor de alta 
qualidade para o Lions Quest 

4. Implemente o Lions Quest 
a. Planeje um workshop de treinamento para professores para certificar 

professores como instrutores do Lions Quest 
b. Obtenha materiais de instrução para professores e materiais de apoio 

para alunos e pais 
5. Conceda apoio contínuo para escolas e professores 

LCIF identificou diversas melhores práticas para clubes, distritos e distritos múltiplos 
que ajudarão a expandir o Lions Quest em todo o mundo: 
 

É fundamental fazer contatos:  Várias das nossas melhores implementações do 
Lions Quest iniciaram pequenas e depois cresceram com o tempo.  Pessoas 
importantes na tomada de decisões conheciam Lions Quest por vários anos.  E como 
se fez o contato inicial?  Através de Leões.  Como Governador de Distrito, você sabe 
melhor onde há as melhores oportunidades para o sucesso do Lions Quest.  No seu 
estado, região ou país, onde os Leões são diretores de escolas?  Onde trabalham 
como administradores ou líderes no ensino?  Quem do seu Distrito tem contato com o 
governo?  Para expandirmos o Lions Quest, precisamos fazer bons contatos com os 
líderes no setor do ensino, e esperamos que você possa nos ajudar com isto. 
 

Deve-se apresentar o Lions Quest como uma forma de se atender aos requisitos:  
Uma das razões mais frequentes das pessoas rejeitarem o Lions Quest é por existirem 
requisitos curriculares nacionais ou estaduais demais.  Uma das razões de muitas 
escolas e regiões quererem travar parceria conosco é porque nós conseguimos 

atender a requisitos governamentais. LCIF pode ajudar a desenvolver um guia de 
correlação que identifique elementos específicos dos requisitos e liga-los as unidades e 
lições específicas do Lions Quest.  Você então poderia usar esta correlação para 
promover o Lions Quest por todo o distrito.  
 

Ampliação para os distritos inteiros: A expansão pode ser extremamente difícil.  
Contudo, ela também representa a melhor oportunidade para desenvolver números e 
resultados impressionantes.  Com o Lions Quest, assim como com a maioria dos 
projetos Leonísticos, o sucesso leva a mais sucesso.  Desenvolver um programa de 
Lions Quest forte em um distrito escolar ajuda-nos a planejar a expansão para distritos 
vizinhos, assim como trabalhar em conjunto com um distrito Leonístico ajuda a nos 
expandirmos para outros.  LCIF conversará sobre o Lions Quest com alguém do 
sistema escolar -- desde um superintendente a um professor -- sobre o programa e o 
implantará na escala que melhor convir às necessidades do sistema.  Contudo, a 
melhor forma de ampliar o programa e fortalecer a adesão é usando a nossa rede para 
desenvolvermos bons relacionamentos nos níveis mais altos.  Isto começa com você, o 
governador de distrito. 
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Outras Iniciativas de LCIF 
 

Iniciativa do Lions contra o Sarampo: Uma vacina salva uma vida 
Embora simples e barato de prevenir, as infecções por sarampo ainda matam centenas 
de milhares de crianças a cada ano. Através do Uma vacina salva uma vida, os Leões 
estão salvando a vida de crianças em todo o mundo, garantindo o acesso a uma 
simples vacina contra o sarampo e rubéola.  

 
Desde 2010, LCIF e os Leões têm trabalhado com diversas organizações líderes na 
vacinação global, tais como a Iniciativa contra o Sarampo e Rubéola (M & RI), a GAVI 
Alliance (anteriormente conhecida como Aliança Global para Vacinas e Imunizações), 
e a Fundação Bill e Melinda Gates. Estas parcerias incluem: 1) mobilização de apoio 
financeiro para a vacinação nos países prioritários, 2) exercício de advocacia, a nível 
local, regional e nacional, e 3) envolvimento direto no marketing social para apoiar as 
campanhas de vacinação. Ao longo dos próximos anos, os Leões vão continuar o 
trabalho em cada uma dessas três áreas. 
 
Em junho de 2013, o Conselho Diretor de LCIF aprovou a contribuição de um total de 
US$ 30 milhões até o ano calendário de 2017 para o fundo equiparado da GAVI. Estes 
fundos receberão uma equivalência de 1:1 do Departamento de Desenvolvimento 
Internacional do Reino Unido e da Fundação Bill e Melinda Gates. Os fundos 
equivalentes da GAVI, quando combinados com os fundos contribuídos pelos Leões 
em apoio à Iniciativa de combate ao sarampo e à rubéola, permitirão que LCIF mobilize 
mais de US$ 80 milhões para os esforços de erradicação do sarampo em 
comemoração ao aniversário de 100 anos da Associação e o aniversário de 50 anos 
da Fundação. Este esforço de captação de recursos tornou-se um dos vários 
programas de destaque do ano do centenário.  
 

No ano Leonístico de 2014-2015, solicitou-se aos coordenadores de desenvolvimento 
de LCIF que definissem uma meta local de angariação de fundos para o Uma vacina 
salva uma vida em colaboração com a equipe do governador de distrito. Pediu-se aos 
governadores de distrito que apoiassem os esforços para atingir esta meta ao longo do 
ano Leonístico. Além disso, visite www.lcif.org/blog para saber das últimas notícias e 
muito mais sobre como os Leões do seu distrito podem ajudar a salvar vidas através 
deste importante compromisso. 

 

Projeto de Aparelhos Auditivos de Custo Reduzido (AHAP) 
O Projeto de Aparelhos Auditivos de Custo Reduzido (AHAP) oferece aparelhos 
auditivos de baixo custo e alta qualidade para as pessoas menos favorecidas de baixa 
renda como projeto piloto atualmente somente nos EUA. Os aparelhos custam US$ 
200 cada, e LCIF oferece três modelos Rexton, de colocação atrás da orelha. LCIF 
viabiliza os aparelhos auditivos através de programas Leonísticos existentes, 
fundações e clubes. As pessoas que necessitam de aparelho auditivo devem trabalhar 
através do Lions clube local, que pode patrocinar parte ou integralmente os aparelhos 
auditivos. Os Lions clubes ou distritos interessados em oferecer aparelhos auditivos à 

http://www.lcif.org/blog
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comunidade podem contatar a Fundação para obter orientação de como proceder.  
 

Programas de Subsídios de LCIF 
LCIF já outorgou 12.137 subsídios, totalizando mais de US$ 907 milhões desde que a 
Fundação foi fundada em 1968.  
 
Há diferentes tipos de subsídios. 
 
Os subsídios SightFirst constroem sistemas completes para cuidados dos olhos para 
combater as principais causas da cegueira e oferecer tratamento às pessoas cegas e 
deficientes visuais. O programa apoia projetos sustentáveis e de alta qualidade que 
proveem serviços de cuidados dos olhos, treinamento de pessoal, desenvolvimento de 
infraestrutura e/ou proporciona reabilitação e instrução a comunidades não atendidas. Os 
distritos e distritos múltiplos trabalham com um consultor técnico SightFirst para preparar a 
solicitação de subsídios. 
 
Os subsídios-padrão são a categoria mais popular de financiamento. Os subsídios 
padrão oferecem financiamento equivalente entre US$ 10.000 e US$ 100.00 para projetos 
de grande escala e que se destinam a importantes necessidades humanitárias, onde haja 
necessidade de equipamento ou construção. 
 
Os subsídios de Assistência Internacional (IAG) financiam projetos em parceria entre 
Lions clubes de pelo menos dois países. Subsídios proporcionam de US$5.000 a 
US$30.000 numa base de fundos equiparados para financiar projetos de pequena escala 
em países em desenvolvimento. Exemplos destes projetos são missões médicas, 
cuidados básicos de saúde, auto suficiência alimentar, ajuda a organizações que dão 
assistência a deficientes e iniciativas de água potável. Os projetos de construções não se 
qualificam. 
 
O Subsídio Quatro Pontos Básicos financia projetos inovadores para atender 
necessidades urgentes em áreas principais de programas do Leonismo: conservação da 
visão, assistência aos deficientes físicos, promoção da saúde e serviço aos jovens. 
Subsídios no valor de até US$200.000 estão disponíveis para projetos numa proporção de 
3 a 1 de equiparação de fundos. Os subsídios do Lions Quest estão disponíveis para 
totais de até US$ 1000.000. 
 
Os subsídios de Emergência são concedidos no valor de até US$10.000 logo após a 
ocorrência de um desastre natural para financiar ajuda imediata às vítimas. 
 
Os subsídios para Ajuda a Vítimas de Catástrofes (MCAT)são concedidos em valores 
de US$ 50.000 até US$ 250.000 para ajudar a financiar projetos de reconstrução a longo 
prazo logo após a ocorrência de uma grande calamidade. Estes subsídios são concedidos 
pelo Presidente Internacional e Presidente do Conselho da LCIF. Os Leões não podem 
solicitar estes subsídios. 
 
Os fundos designados representam fundos doados a LCIF e que se destinam a 
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atividades e projetos específicos. 

 

Dúvidas frequentes sobre subsídios 
 

1. Como os distritos e distritos múltiplos de Lions solicitam subsídios? 

Eles contatam a LCIF pelo telefone (630) 468-6901 ou email  lcif@lionsclubs.org. 
Além disso, os formulários e informações suplementares encontram-se no website de 

LCIF,  www.lcif.org. 
 

2. Quando deve ser apresentado um pedido de subsídio? 
Os pedidos devem ser apresentados devidamente preenchido com antecedência 
mínima de 60 dias de uma reunião do Conselho Diretor da LCIF. Para os pedidos de 
subsídios de SightFirst, os formulários devem ser submetidos aos Comitê Consultor de 
SightFirst com antecedência mínima de 90 dias da reunião do comitê. Da mesma 
maneira, os pedidos de subsídio de Lions Quest devem ser apresentados com 
antecedência mínima de 60 dias da reunião do Comitê Consultor de Lions Quest. Para 
informações sobre as datas das reuniões destes comitês, contate a LCIF ou visite o 
website.  O Conselho Diretor se reúne três vezes, e os comitês reunem-se duas vezes 
por ano. 
 

3. Que características a LCIF busca em um pedido de subsídio? 
O projeto deve contemplar uma necessidade humanitária importante, atender a uma 
população relativamente grande, ser econômico e estar além da capacidade local de 
angariar fundos. O orçamento deve demonstrar amplo financiamento de organizações 
locais do Lions, possuir forte identidade e envolvimento com o Lions, ser endossado 
pelo gabinete do distrito e ou o conselho do distrito múltiplo.  
 

4. Há dinheiro de subsídio disponível para um clube individual? 
A maioria dos subsídios requer a participação de um distrito ou distrito múltiplo.  
Porém, o Subsídio de Assistência Internacional (IAG) permite que um Lions clube ou 
distrito patrocinador se associe a um clube ou distrito anfitrião no país onde o projeto 
será desenvolvido. Embora os subsídios para clubes individuais sejam limitados, um 
clube pode participar de diversos projetos de serviços. 
 

5. A LCIF concede subsídios diretamente a um indivíduo?  
Não, não há nenhum um programa que conceda subsídios a uma pessoa. Os 
subsídios da LCIF são concedidos a distritos, distritos múltiplos e clubes. 
 

6. Como os subsídios Quatro Pontos Básicos diferem dos subsídios padrão?  
Os subsídios padrão apóiam projetos humanitários de larga escala, iniciativas 
humanitárias lideradas pelos Leões cuja necessidade primária seja financiamento para 
compra de equipamentos ou construções.   
 
Os subsídios padrão concedem até US$ 100.000 e requerem financiamento 
equiparado de outras fontes.  Os subsídios Quatro Pontos são limitados a prioridades 
específicas em quatro áreas de serviço: visão, deficiências, saúde e juventude.  As 

http://www.lcif.org/
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prioridades dos projetos Quatro Pontos são predeterminadas, e os projetos objeto das 
solicitações deste subsídio devem ser relacionados a estas prioridades.   
 
Para obter a lista atual de prioridades dos subsídios Quatro Pontos Básicos, acesse o 

website de LCIF www.lcif.org. A maioria dos subsídios Quatro Pontos Básicos requer 
fundos decorrentes de doações de Leões na base de 3:1. Este subsídio concede US$ 
200.000 no máximo para a maioria das iniciativas do Quatro Pontos Básicos.  

 

7. Qual é a diferença entre um projeto SightFirst e outros projetos relacionados à 

visão? 
Os projetos de SightFirst devem ser focalizados nas principais causas da cegueira 
evitável ou reversível e tratá-las de forma ampla. Esses projetos são também 
sustentáveis e alcançam populações carentes ou que têm pouco ou nenhum acesso a 
serviços de atendimento oftalmológico. 
 
Os projetos de visão que não tenham estas características, mas que em vez disto, por 
exemplo, enfoquem em missões médicas ou necessidades individuais de equipamento 
para estabelecimentos locais de cuidados dos olhos poderão qualificar-se para os 
programas de subsídio Padrão ou Assistência Internacional.  

 

8. Como são financiados os programas de subsídio da LCIF? 
A maior parte dos recursos dos subsídios é possível graças a doações dos Lions 
clubes e associados de todas as partes do mundo.  A LCIF não recebe nenhuma parte 
das quotas dos sócios do Lions. Doações de fundações, empresas, agências 
governamentais, indivíduos e juros de aplicações financeiras contribuem também para 
os recursos disponíveis.  

 

Comunicações de LCIF 
LCIF oferece diversos recursos de qualidade para ajudar o governador e outros Leões a 
promover e a melhor compreender as funções da Fundação. 

 O website de LCIF (www.lcif.org) tem recursos tais como apresentações em 
PowerPoint, folhetos que podem ser baixados e informações sobre subsídios, 
pedidos de título de Companheiro de Melvin Jones, Membros Contribuintes e muito 
mais. Você também pode encomendar impressos, entrando em contato com LCIF. 
O website oferece também notícias atuais sobre os subsídios mais recentes. 

 Os governadores podem receber registros de doações do distrito e histórico 

dos subsídios mediante pedido a LCIF ou do coordenador distrital de LCIF.  Os 

diferentes tipos de subsídios e diretrizes para pedido estão explicados no 
website de LCIF. 

 Assine o boletim de LCIF, que traz uma mensagem do presidente do conselho 
diretor. Os e-mails cadastrados recebem notícias e informações atualizadas sobre 
os programas, em todos os idiomas mensalmente. Cadastre-se através do email 
lcif@lionsclubs.org para receber informações.  

 
 

 

http://www.lcif.org/
mailto:lcif@lionsclubs.org
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Publicações  
Você pode fazer o download de publicações em todos os idiomas oficiais (exceto os que 
estiverem marcados) acessando o website de LCIF na Internet, na página de materiais de 
LCIF no Centro Leonístico. 
 

Folha Informativa sobre LCIF (LCIF-600) 

 

Pelos Números (LCIF-106) 

 

Programas de LCIF (LCIF 603) 

 

Subsídios de LCIF (LCIF 604) 

 

Relações Públicas de LCIF (LCIF 605) 

 

Número Um NGO para se Fazer Parceria (LCIF-609) 
 

Formulário de Membro Contribuinte de LCIF (LCIF-120) 
 

Formulário de Solicitação do Título de Companheiro de Melvin Jones (LCIF-42M).  
Informações e  formulário para solicitar um CMJ. 
 

Maneiras de Dar e Tipos de Reconhecimento (LCIF-42R) 
 

Relatório Anual (LCIF-30) 

 
ForSight (Revista da SightFirst) (SF-206) 
 
SightFirst: Visão para todos do Lions – folheto de apresentação (SF-207) 

 

Publicações Sobre Subsídios  
 

Solicitação de subsídio padrão (LCIF-27) 

 

Como Apresentar um Pedido de Subsídio Padrão de LCIF (LCIF-109) 

 

Como Apresentar um Pedido de Subsídio de Assistência Internacional (IAG-1) 

 

Solicitação de Subsídio de Assistência Internacional (LCIF-114) 
 

Solicitação de subsídio de SightFirst (LCIF-40) 

 

Solicitação de Subsídio de Emergência (LCIF-47) 

 

Formulário de Relatório Final de Subsídio de Emergência (LCIF-25A) 
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Lions-Quest 

 
Apresentação do Lions Quest – EUA (LQ 6) 

 

Apresentação do Lions Quest – Internacional (LQ 12) 

 

Folheto de Lions Quest 

 
 

Vídeos de LCIF 
Os vídeos de LCIF valem como recurso poderoso para mostrar aos Leões e ao público em 
geral o importante papel desempenhado pela Fundação. Os vídeos podem ser exibidos a 
leões nas reuniões de clube e convenções de distrito, bem como consedidos a estações 
de televisão para que passem na sua programação local ou compartilhados com não 
Leões para instruí-los sobre o impacto da Fundação.Muitos vídeos são traduzidos em 
todos os idiomas oficiais. Veja abaixo os DVDs e vídeos disponíveis: 

  

LCIF é a sua Fundação 

Os Leões são...LCIF 

Oferecendo Socorro a Vítimas de Catástrofes Através da LCIF 

Programas de Reconhecimento do Doador a LCIF 

SightFirst II: Visão Futura 

Lions-Quest: Habilidades para a Vida (somente online) 

Lions-Quest: Uma história de sucesso global (parte do Kit como fazer do Lions 
Quest) 

Iniciativa de combate ao Sarampo do Lions: comemoração do nosso ano piloto 
(somente online) 

Mensagem sobre o Desafio do Subsídio para a Iniciativa contra o Sarampo do 

Expandindo os nossos Esforços: Lions Quest (somente online) 

Mudando vidas com o programa Abrindo os Olhos (somente online) 

Iniciativa contra a catarata infantil, um programa de parceria (somente online) 

Socorro às Vítimas da Catástrofe em Joplin, EUA (somente online) 

Fazendo a nossa Fundação Crescer(somente online) 

Atendimento às Vítimas da Super Tempestade Sandy(somente online) 

LCIF é o amor agindo (online somente) 

Nós apoiamos LCIF (online somente) 

Atendimento às vítimas de Moore, Oklahoma (online somente) 

Celebrando a visão para as crianças (online somente) 
 
Faça sua encomenda online em www.lcif.org ou envie um email à LCIF, 

lcif@lionsclubs.org. 
 

 

 

http://www.lcif.org/
mailto:lcif@lionsclubs.org
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Parcerias de LCIF 

 
Parcerias com empresas, ONGs e Governamentais 
A LCIF é grata pela generosidade de seus parceiros corporativos, governamentais e 
não governamentais. Eles compartilham não somente os fundos, mas o espírito 
humanitário e a dedicação à melhoria da vida dos necessitados, além disto, muitos 
oferecem o seu conhecimento e tomam a liderança na condução da implementação 
técnica. Graças a esses parceiros, a LCIF e Leões têm conseguido expandir 
programas, estabelecer novas iniciativas e ampliar seus serviços para atender muitas 
comunidades. Algumas das principais parcerias são: 
 

Bausch & Lomb: parceria com LCIF para desenvolver a Iniciativa Contra a Catarata 
Infantil. Desde 2010, a Bausch + Lomb doou US$ 250.000 anualmente para apoiar 
subsídios tanto para a pesquisa como para capacitar construções para identificar, 
financiar e promover métodos inovadores para se superar a catarata pediátrica e a 
cegueira infantil que beneficiem a longo prazo crianças, suas famílias e comunidades 
locais. 
 

Bill e Melinda Gates Foundation (BMGF): em conjunto com LCIF financia a Iniciativa 
de combate ao sarampo. A Fundação Gates é uma das principais organizações que 
combatem problemas globais de saúde, principalmente aqueles negligenciados em 
países em desenvolvimento. Esta parceria começou em 2010, em que os Leões locais 
tinham o papel de oferecer vacinas a 41 milhões de crianças em quatro países 
africanos. A Gates Foundation desafiou os Leões a mobilizarem US$ 10 milhões em 
prol da Iniciativa de combate ao sarampo.  Em retorno, eles doarão US$ 1 para cada 
US$ 2 angariado pelos Leões. Esta doação é a maior feita em um só montante na 
história de LCIF e resultará em um total de US$ 15 milhões de Leões e da BMGF para 
a Iniciativa contra o Sarampo para financiar imunização de rotina. A BMGF e LCIF 
estão oferecendo financiamento adicional para ajuda à comunidade, mobilização social 
e atividades de promoção da prevenção em mais de 25 países prioritários. Em julho de 
2013, BMGF oferecerá uma equiparação de um por um a todos os fundos de LCIF 
angariados para a imunização contra sarampo e rubéola através da nova parceria 
expandida de LCIF com a GAVI Alliance. 
 

Essilor International: trabalha com os Leões para identificar instituições em áreas 
com necessidades significativas de prevenção da cegueira e falta de atendimento para 
erros de refração não corrigidos (URE). A empresa considerará solicitações de lentes e 
equipamentos laboratoriais ópticos a preço de custo e auxiliará no treinamento de 
voluntários do Lions em centros oftalmológicos e de voluntários para trabalhar na 
fabricação de óculos novos para a população carente em países pilotos selecionados. 
 

Atendimento Oftalmológico da Johnson & Johnson (JJVC no Pacífico Asiático): 
concedeu US$ 2,4 milhões para o financiamento dos exames do programa baseado na 
escola Visão para Crianças da LCIF e JJVC em 20 milhões de crianças em 
comunidades asiáticas desfavorecidas selecionadas desde 2002.  O programa Visão 
para Crianças treina professores e Leões locais para promoverem a conscientização 



XII–15 

sobre a saúde dos olhos, educação e exames oftalmológicos em crianças em parceria 
com escolas e cuidados profissionais, como óculos, atendimento para crianças que 
requerem acompanhamento. Os exames são coordenados por Leões da região, 
líderes escolares, por profissionais da área de saúde e pela equipe VisionCare da 
Johnson & Johnson. 
 

Merck & Co., Inc.: doou 159 milhões de tratamentos com o remédio Mectizan® a 
Lions e LCIF para prevenir a oncocercose na América Latina e África. 
 
Parcerias no trabalho 
Através do trabalho em conjunto com instituições sem fins lucrativos, a LCIF consegue 
otimizar seus recursos e realizar muito mais do que conseguiria isoladamente. 
Algumas das principais parcerias incluem: 
 

The Carter Center: A LCIF concedeu ao Carter Center mais de US$ 42,1 milhões em 
subsídios do SightFirst para controlar a oncocercose (cegueira dos rios) na América 
Latina e na África. A Merck fornece farmacêuticos para estes programas de controle da 
cegueira por oncocercose. A LCIF também trabalha em conjunto com o Carter Center 
para combater o tracoma na Etiópia, Mali e Nigéria e concedeu US$ 14 milhões para 
apoiar estes esforços. A Pfizer, Inc. também fornece farmacêuticos doados para os 
programas de controle do tracoma. 
 

Olimpíadas Especiais Internacionais: Em julho de 2013, a LCIF anunciou ampliação 
da parceria por vários anos, que inclui US $ 7,8 milhões em financiamento e novas 
áreas de programação, que incluem serviços de saúde e apoio aos jovens e suas 
famílias. Desde 2001, mais de 325.000 participantes das Olimpíadas Especiais de todo 
o mundo passaram por exames de visão e 100.000 receberam óculos gratuitos através 
do programa. Os exames e óculos personalizados resultaram em melhor visão para 
esta população cronicamente negligenciada. LCIF já doou mais de US$ 15 milhões. 
 

Organização Mundial da Saúde:  
LCIF trabalha em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (WHO) em quatro 
iniciativas principais.  A erradicação da Cegueira Infantil Evitável é um esforço global 
para combater a cegueira infantil desnecessária.  O programa apoiou projetos em mais 
de 30 países que serviram 121 milhões de crianças, e agora se dedica à assistência a 
instituições com melhor desempenho em 10 destes países por dois anos. Além disto, 
LCIF e a WHO também estão trabalhando em conjunto para tratar das ameaças 
emergentes à visão que se apresentam pela epidemia global do diabetes em países 
em desenvolvimento.  Os Leões e a WHO estão também trabalhando com as 
autoridades da saúde chinesa para determinar a gravidade e o alcance do tracoma que 
provoca a cegueira e um possível plano de intervenção.  Por último, a agência de 
Prevenção da Cegueira da WHO tem oferecido apoio técnico ao programa SightFirst 
desde 1991.  Esta assistência inclui visitas para a condução de monitoramento e 
avaliação com a liderança Leonística e funcionários de LCIF, revisando as aplicações 
do SightFirst e servindo como um Secretariado do Comitê Consultivo do SightFirst de 
LCIF. 
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Prêmios 

 
Prêmio Amigo da Humanidade: O Prêmio de LCIF Amigo da Humanidade reconhece 
Leões especiais, não mais que 50 por ano, que tenham prestado serviços excepcionais 
e efetivos à LCIF. O prêmio destina-se aos Leões que geraram apoio financeiro 
significativo para a LCIF ou contribuíram para o fortalecimento da identidade e 
desenvolvimento da Fundação. O presidente do Conselho Diretor de LCIF aprova os 
indicados, os homenageados recebem uma medalha dourada com uma fita. Uma 
pessoa só poderá receber este prêmio somente uma vez. 
 

Indicação ao Prêmio Mãos Solidárias: O Prêmio Mãos Solidárias de LCIF reconhece 
os Leões que notavelmente apóiam e promovem a conscientização sobre o trabalho da 
fundação, em âmbito de clube, região, distrito ou distrito múltiplo. Não há limite para o 
número de prêmios a serem concedidos anualmente e as pessoas podem receber o 
prêmio mais de uma vez. Os prêmios são determinados pelo presidente do Conselho 
de LCIF, e os homenageados recebem um distintivo. 
 

Para os clubes 
 
Emblema de estandarte de CMJ: Os clubes receberão um emblema de estandarte e 
chevron Companheiro de Melvin Jones na primeira vez em que um sócio receber esse 
título. O clube receberá um chevron nos anos posteriores à primeira vez em que um 
sócio recebeu o título de Companheiro de Melvin Jones.  
 
Estandarte 100% CMJ: Quando todos os sócios de um clube possuírem o título de 
Companheiro de Melvin Jones, o clube receberá um estandarte do prêmio 100% 
Companheiro de Melvin Jones. Além disso, o Presidente do Conselho de LCIF 
concederá ao clube um Certificado de Distinção, na convenção internacional. 
 
Emblema de estandarte 100% Sócio Contribuinte: Os clubes receberão um 
emblema de estandarte e um chevron em reconhecimento aos 100% de Apoio assim 
que todos os sócios se tornarem Sócios Contribuintes. Para cada ano consecutivo em 
que os clubes atingirem 100% de Sócios Contribuintes, eles receberão um chevron. 
 
Emblema de Estandarte de Lions Quest: Os Lions Clubes patrocinadores de 
programas do Lions Quest qualificam-se para receber o emblema para estandarte. Os 
emblemas de estandarte podem ser solicitados pelo governador de distrito, assessores 
de Lions Quest ou Lions clubes.  
 

Certificado dos Cinco Melhores Clubes: Os 5 clubes em cada Área Jurisdicional que 
mais doas a LCIF em um ano Leonístico recebe um certificado. 
 

Para Distritos 
 
Realização de Distrito de Lions Quest: Os distritos que patrocinarem o treinamento 
de Lions Quest para um ou mais (certificado de bronze), seis ou mais (certificado de 
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prata) e 12 ou mais (certificado de ouro) professores no ano correspondente receberão 
Certificados de Realização do Distrito de Lions Quest. Os formulários assinados devem 
ser enviados ao Lions Quest até 15 de maio. 

 
Certificado de Reconhecimento 100% de Apoio dos Clubes: Os distritos em que 
todos os clubes fizerem doações à LCIF durante o ano fiscal receberão um certificado 
de reconhecimento. O governador do distrito e o assessor distrital da LCIF também 
receberão um Certificado de Reconhecimento 100% de Apoio dos Clubes por doações 
de pelo menos US$ 100 por clube. 
 
Certificado Cinco Melhores: Os 5 distritos em cada Área Jurisdicional que mais 
contribuírem à LCIF durante o ano fiscal receberão um Certificado. O Coordenador 
Distrital de LCIF e o Governador de Distrito também receberão um certificado. Os cinco 
melhores distritos por média de sócios em cada AJ, o Coordenador de Distrito de LCIF 
e o Governador de Distrito recebem também um certificado. 
 
Certificado dos Melhores DM: O Coordenador de DM dos melhores DM de cada Área 
Jurisdicional pelo total de doações e pela média de sócios recebe um certificado. 
 
  

Como Apoiar a LCIF 

Reconhecimentos 
 

Companheiro de Melvin Jones: As pessoas que fazem uma doação de US$1.000, e 
pessoas em nome das quais estas doações são feitas são reconhecidas como 
Companheiros de Melvin Jones (CMJ). Os Companheiros de Melvin Jones recebem 
um distintivo de lapela e uma placa personalizada. Seus nomes são expostos no 
monitor da Sala de Reconhecimento de LCIF na sede internacional e recebem um 
distintivo especial para diferentes níveis. As doações que se qualificam para o 
Companheiro de Melvin Jones podem ser feitas nas seguintes categorias: sarampo, 
áreas de grandes necessidades, catástrofe, necessidades humanitárias (como o 
sarampo), visão e juventude. 
 
Companheiro de Melvin Jones Progressivo: Para aqueles que já são CMJ, o 
Companheiro de Melvin Jones Progressivo (PMJF) oferece uma oportunidade de 
avançar no programa de Companheiro. Para cada doação subsequente de US$ 1.000 
além da doação inicial para MJF, os doadores recebem um novo nível de 
reconhecimento, representado por um distintivo exclusivo de CMJP de acordo com o 
nível da doação. O programa PMJF reconhece cada doação de US$ 1000 até US$ 
51.000. Após se atingir o nível de US$ 51.000, são oferecidos distintivos Distintos em 
incrementos de US$ 10.000. 
 
Sócio Contribuinte: Por uma doação de US$ 20,00, US$ 50,00 ou US$ 100,00, os 
doadores recebem um distintivo de lapela. Os níveis de ouro e de prata são 
concedidos para doações de US$50,00 e US$100,00, respectivamente. Novembro é o 
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Mês do Membro Contribuinte. As doações devem ser entregues ao secretário do clube 
que, por sua vez, acumula as doações e as envia ao Departamento de Serviços 
Financeiros e aos Doadores de LCIF, no final de novembro, com uma lista dos nomes 
dos doadores. Os distintivos são enviados ao clube para a devida entrega. (Embora o 
Mês do Membro Contribuinte seja em novembro, as doações são recebidas e os 
distintivos são enviados durante o ano todo.) 
 
Livro de Honra: Um certificado é entregue às pessoas que fazem uma contribuição de 
US$100,00, e o nome do doador é registrado no Livro de Honra de LCIF na sede 
internacional para o ano no qual a doação foi recebida. 
 
Placa de Clube: A placa de clube reconhece os Lions clubes que doam US $ 1.000 ou 
mais para LCIF. Se preferir, o clube poderá receber um emblema de estandarte e 
chevron, em vez da placa. 
 
Parceiros Humanitários: O programa Parceiros Humanitários presta homenagem a 
pessoas cujas doações cumulativas são superiores a US$100.000. O programa 
intruduzio recentimente novos níveis de distintivos que reconhecem doações em 
encrementos de US$ 20.000 até US$ 300.000. Como o Programa de CMJ, cada nível 
recebe um distintivo diferenciado feito de metais diferentes e com diferentes pedras. 
 
Reconhecimento de Corporação: Uma placa gravada é apresentada às empresas 
que fazem uma doação sem restrição de US$1.000 ou mais à Fundação. 
 
Legado dos Leões a LCIF: As pessoas podem dar seu apoio a LCIF através de 
contribuições diretas como dinheiro, ações e bens. As pessoas podem também 
planejar suas doações usando testamentos e legados, doações de apólices de seguro 
ou fazendo a Fundação beneficiária de um fideicomisso. Os membros do Legado dos 
Leões recebem um distintivo de lapela. Estas doações planejadas dão às pessoas 
interessadas em apoiar os trabalhos humanitários da Fundação, uma maior 
oportunidade de aumentar o valor do seu apoio. 
 

Instruções para doações:  
 

1.  Selecione o meio de transferência  
Muitos países têm métodos especiais para processar e transferir fundos à LCIF. Utilize 
a orientação abaixo de acordo com as práticas bancárias locais. 
 

Cheques em Dólares Norte Americanos 
A LCIF aceita cheques em dólares americanos que possam ser depositados em 
bancos americanos. O processamento de cheques por bancos de outras 
nacionalidades pode ser dispendioso devido a taxas por operações financeiras 
internacionais.  Preencher o cheque pagável à "LCIF" e incluir qualquer instrução 
especial no campo próprio do cheque.  Se a doação deve ser creditada à pessoa 
diferente do titular do cheque, favor indicar o nome a ser creditado pela doação.  
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Os cheques deverão ser enviados para o serviço de caixa postal com segurança, e não 
para a Sede de LCIF. 

 Lockbox 

Lions Clubs International Foundation 

Department 4547 

Carol Stream, IL 

60122-4547 
EUA 

 

Cartões de Crédito: 
A LCIF aceita doações debitadas nos cartões de crédito Visa®, MasterCard®, 
Discover® e American Express®. Indicar o nome do titular do cartão, o número da 
conta, prazo de validade e código de segurança na parte posterior do cartão.  Se a 
doação deve ser creditada à pessoa diferente do titular do cartão, favor indicar o nome 
a ser creditado pela doação. Não aceitamos pagamentos com cartão de crédito por 
telefone. Se você necessitar de ajuda para proceder uma doação online com cartão de 
crédito, contate o Atendimento ao Doador pelo fone (630) 203-3836. Os pagamentos 
podem ser feitos diretamente online em WWW.lcif.org/donate. 

 

Transferências bancárias ou eletrônicas 
A transferência bancária de dólares americanos para a conta da LCIF ou Lockbox é o 
meio mais eficiente de enviar doações provenientes de fora dos EUA.  
 
Para transferir fundos do banco do doador para a conta da LCIF, apresente as 
informações abaixo indicadas ao seu banco, juntamente com o valor em moeda local 
(mais as taxas bancárias) e solicite o valor em dólares americanos para: 
 
Transferência eletrônica 

JPMorgan Chase Bank, N.A. 

10 S. Dearborn Street 

Chicago, IL 60603, EUA 

ABA: 021000021 

Nome da conta: Lions Clubs International Foundation 

Número da conta: 754487312 

Número do SWIFT International: CHASUS33 

 
Entrega no dia seguinte na Lockbox  

JP Morgan 

Attn: Lions Clubs Int’l LBX 4547 

131 S. Dearborn, 6
th

 FL 

Chicago, IL 60603 

60122-4547 

USA 
Envie um email, fax ou pelo correio uma cópia do comprovante da transferência e de 
quaisquer instruções especiais à LCIF. Incluir o nome do doador (e número de id. de 
sócio, se for o caso), e n. de id. do clube.  Esta informação é importante para 

http://www.lcif.org/donate


XII–20 

podermos identificar e creditar a doação apropriadamente. As informações podem ser 
também incluídas nos formulários da transferência bancária ou outros. 

 

Depósito em contas bancárias locais de LCI  
Em países nos quais o LCI ou a LCIF tem conta bancária, os fundos podem ser 
depositados em moeda local. Lembre-se de verificar a taxa de câmbio oficial da 
associação, indicada mensalmente nos extratos de contas dos clubes.  Quando 
transferir fundos através de depósito em conta local, é importante enviar por email, fax 
ou pelo correio a cópia do comprovante do depósito e indicação do nome a ser 
creditado como doador.  
 

Doações de equivalência 
Milhares de empresas nos EUA complementam as contribuições beneficentes de seus 
funcionários, possibilitando que as doações sejam duplicadas ou até mesmo 
triplicadas. Se o seu empregador participa de um programa de doação de equivalência 
ou de doação no trabalho, siga este simples procedimento: 

• Obtenha um formulário de doação de equivalência com seu empregador,  
  provavelmente no setor de recursos humanos ou de contabilidade,   
  (algumas empresas oferecem uma doação com equivalência por serviço  
  comunitário, o que cai como uma luva para os Leões) 

• Preencha a seção de doador do formulário 
• Envie o formulário pelo correio, juntamente com as informações do seu 

cartão de crédito ou com cheque* nominal à LCIF no valor referente à sua 
parte da doação (ou uma cópia do cheque compensado se a doação já 
tiver sido feita), para: 

 

  LCIF 

  300 W. 22nd St. 

  Oak Brook, IL 60523-8842, EUA 

  a/c: Departamento de Desenvolvimento de LCIF 
  *Se quiser designar a doação para um programa ou desastre específico,  
  coloque uma observação no verso do cheque (veja que o reconhecimento 
  para o programa Companheiro de Melvin Jones somente é permitido para 
  doações gerais) 

 

2.  Proporcione documentação 
Seja qual for o meio que preferiu fazer a doação, proporcione as seguintes 
informações para assegurar a identificação e crédito apropriado: 

 

 Nome do doador 

 Nome a ser creditado como recebedor do título (indique se é o mesmo que o  
doador) 

 Nome e número do clube do doador 

 Valor da contribuição 

 Instruções especiais, tais como: 
o Pagamento de compromisso 
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o Pagamento para compromisso do clube 
o Para Melvin Jones ou outro reconhecimento 

 

 Detalhes do pagamento, tais como: 
o Cheque incluído 
o Informações do cartão de crédito 
o Recibo de transferência bancária 
o Comprovante de depósito local 

 

3.  Reconhecimento 
Existem diversas maneiras para prestar reconhecimento pelas contribuições de 
indivíduos ou clubes. Para que uma doação possa render mais serviço humanitário, 
cada doação é elegível a apenas uma forma de reconhecimento.  Quando encaminhar 
uma doação, indique qual o reconhecimento preferido e junte o formulário apropriado 
incluindo as informações do recipiente e endereço para remessa. 

 

 Companheiro de Melvin Jones  ou Melvin Jones Progressivo 

 Distintivo de membro contribuinte 

 Placa de Clube 

 Placa corporativa 

 Doações em Memória  

 

Dúvidas frequentes sobre doação: 

 

1. Qual a diferença entre doações restritas ou irrestritas? 
As doações irrestritas são as mais importantes para a LCIF.  Elas não são designadas 
a fins específicos, mas são utilizadas para apoiar os programas de LCIF.  A Fundação 
está também agora oferecendo aos doadores a possibilidade de apoiar 
financeiramente cinco áreas específicas de programas: áreas de grandes 
necessidades, catástrofe, necessidades humanitárias, visão e juventude. As doações 
irrestritas, assim como o apoio financeiro oferecido a estas cinco áreas, permitem que 
LCIF atenda as necessidades de todos os programas e qualificam para todos os 
programas de reconhecimento, inclusive crédito para o CMJ. 
 
As doações restritas são designadas a criação de contas específicas, tais como para 
iniciativas especiais como a Campanha SightFirst II. Contas restritas são criadas 
segundo critérios específicos.  Contate a LCIF antes de fazer uma doação restrita.  As 
doações restritas não se qualificam a créditos para CMJ, a não ser que uma provisão 
seja feita pelo Conselho Diretor de LCIF.  

 

2. As contribuições devem ser acumuladas e enviadas periodicamente à LCIF? 
Não. Os fundos devem ser encaminhados sem demora. Isso garante o crédito imediato 
do registro do doador e a emissão do reconhecimento e dos prêmios da LCIF. Além 
disso, os cheques mantidos por um período prolongado perdem a validade, o que às 
vezes exige a solicitação de um novo cheque ao doador.  
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3.  Um formulário de reconhecimento, como o de um Título de Companheiro de 

Melvin Jones, pode ser enviado antes de a doação ser recebida pela LCIF? 
Não. As normas da LCIF exigem que as doações sejam recebidas na sede para que o 
reconhecimento possa ser enviado. Para garantir o processamento rápido e preciso e 
a emissão imediata do reconhecimento por doações, inclua a documentação 
necessária, como o formulário preenchido.  
 

4. Há relatórios de doador disponíveis na LCIF? 
Sim, a LCIF fornece aos governadores de distrito e aos assessores de distrito e de 
distrito múltiplo da LCIF um resumo trimestral de doações e vários outros relatórios. 
Estes dirigentes podem usar relatórios para oferecer informações sobre doações e 
reconhecimentos.  
 

5. Existem outras maneiras de fazer contribuições à LCIF? 
Sim, as contribuições à LCIF podem ser todas feitas com valores mobiliários (ações), 
doações planejadas, doações equiparadas e ativos. Para mais informações, visite o 
Website www.lcif.org ou contate os funcionários do Departamento de Captação de 
Recursos da LCIF.  
 


