
Uma Campanha de Captação de 
Recursos para Impulsionar o  
Seu Serviço



Prezado Companheiro Leão,

Junho de 2018 marcou o 50º aniversário da Fundação 
de Lions Clubs International (LCIF), que impulsionou o 
serviço Leonístico em todo o mundo por meio da quantia 
impressionante de US$1 bilhão em financiamento,  
canalizados para mais de 13.000 subsídios.

Impressionante, mas isto é apenas o começo. Ao meditarmos sobre os esforços 
transformadores que a Fundação tornou possível para você e tantos outros 
Leões, podemos imaginar um futuro promissor, rumo aos nossos próximos 100 
anos. Portanto, vislumbrando um futuro saudável à nossa frente, orgulhosamente 
introduzo a Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço. 

Convido você a explorar os destaques desse inédito esforço de captação de 
recursos de US$300 milhões que inclui:
n Um Mundo Carente 
n Uma Fundação para o Serviço  
n Um Panorama da Campanha 
n Reconhecimento: Os Clubes Modelo Lideram o Caminho

Agradecemos a sua participação no movimento Campanha 100. Juntos, o nosso 
trabalho e recursos financeiros para a fundação garantirão um futuro ainda mais 
promissor nos próximos 100 anos - e além.

Atenciosamente,

Dr. Jitsuhiro Yamada 
Ex-Presidente Internacional 
Coordenador Geral da Campanha 100

Do Coordenador Geral da Campanha
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Nossos desafios são enormes. Porém, onde há uma necessidade, há 
um Leão. Agora, mais do que nunca em nossos 100 anos de história, 
os Leões precisam estar prontos para servir. Nossa missão é pura, 

nossas mãos e corações estão prontos. Este é o momento. 

15%

2/3
253 milhões de pessoas 
são cegas ou deficientes 
visuais, sendo que as 
tendências globais sugerem 
que este número deva 
triplicar até 2050.

                           Todos os anos, o nosso   
                           planeta passa por 15  
                           por cento de aumento  
de catástrofes naturais, que roubam 
pessoas inocentes de suas casas, 
empregos e vidas.

245 pessoas morrem todos os 
dias de sarampo, uma doença 
que pode ser evitada por uma 
vacina segura, eficaz e barata.

Dois terços dos nossos filhos relatam 
que foram vítimas de bullying.

400 milhões de pessoas estão 
vivendo com diabetes, e esse 
número pode chegar a quase 
650 milhões em 2040.

Todas as noites, 
mais de 800 milhões 
de pessoas dormem 
famintas. 

A cada dois minutos, uma 
criança é diagnosticada 
com câncer.

Quando chegarmos em 2025, 
a metade da população 
mundial estará vivendo em 
áreas de escassez de água.

253m

800m

245

1/2 400m

2 min

Um Mundo Carente  
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Em 1917, Melvin Jones uniu os empresários de Chicago para que proporcionassem 
melhorias à comunidade. Será que o nosso fundador imaginou que seríamos mais 
de 1,4 milhão de voluntários Leões apenas 100 anos depois? Será que ele poderia 
imaginar que a maior organização de serviços do mundo seria um dia financiada 
principalmente por meio de uma fundação envergando o nome da sua amada 
organização? Não sabemos ao certo. Mas, certamente, Melvin Jones ficaria orgulhoso 
dos primeiros 100 anos do Lions e esperançoso sobre os próximos 100, que serão 
ainda mais impactantes, graças à Fundação de Lions Clubs International. 

Celebrando 50 anos de impulso ao serviço Leonístico - financiado inteiramente por 
doações caritativas dos Leões como você e nossos amigos e parceiros - a Fundação 
de Lions Clubs International já outorgou US$1 bilhão por meio de mais de 13.000 
subsídios concentrados em quatro áreas de enfoque:

Visão – Prevenção da cegueira evitável por meio do programa SightFirst, que viabilizou 
mais de 9 milhões de cirurgias de catarata, além de 270 milhões de tratamentos para 
oncocercose, tendo ainda treinado mais de 3 milhões de profissionais de saúde.

Juventude – Criação de programas de aprendizado social e emocional ministrados 
por educadores especialmente treinados, tendo como base o programa Lions Quest, 
beneficiando mais de 16 milhões de jovens no mundo inteiro. 

Uma Fundação para o Serviço



5

Assistência após Catástrofes – Canalizando fundos superiores a US$118 milhões 
até a presente data, para necessidades imediatas e de longo prazo das comunidades 
afetadas por desastres naturais.

Programas Humanitários – Ajudando milhões para que tenham acesso à educação, 
tecnologia, assistência médica, locais seguros para brincar e muitas outras 
mudanças transformadoras, que impactam vidas para melhor.  

À medida que os Leões buscam aumentar o impacto em nossas principais áreas  
de serviço e expandir as causas globais referentes ao diabetes, fome, câncer 
infantil e meio ambiente, LCIF estará sempre presente para impulsionar o serviço 
que proporcionam.

Fundação global,  
impacto local.

LCIF: Viabilizando Subsídios, Impulsionando o Serviço

Em sua essência, LCIF existe para financiar doações que permitem aos Leões  
fazer o que fazem melhor ... servir.

n Nossa abordagem de base permite que os Leões ajam localmente, ao mesmo  
tempo causando um impacto global.

n Líderes, consultores e funcionários voluntários dedicados proporcionam a gestão 
eficaz dos subsídios. Seis classificações consecutivas do Star Charity Navigator 
ilustram a eficiência, transparência e responsabilidade de LCIF.

n Parcerias colaborativas com organizações líderes em todo o mundo ampliam o 
alcance às serviços dos Leões.

Missão de LCIF
Apoiar os esforços dos Lions Clubes e parceiros para atender as comunidades 
locais e de todo o mundo, levando esperança e impactando vidas por meio de 
subsídios e projetos de serviço humanitário.
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Conforme presenciamos um aumento visível dos desafios enfrentados pela 
humanidade, também devemos aumentar a nossa capacidade de combatê-los. 
Para construir um futuro que prometa um impacto ainda maior do serviço, 
LCIF - a sua fundação - orgulhosamente apresenta a Campanha 100: LCIF 
Impulsionando o Serviço.

A campanha de captação de recursos mais ambiciosa na história de LCIF, a 
Campanha 100 terá a duração de três anos e almeja angariar US$300 milhões. 
Até 30 de junho de 2021, a Campanha 100 impulsionará os Leões para servirem 
a mais de 200 milhões de pessoas por ano, garantindo que você tenha 
recursos para:

AUMENtAr o IMPACto do SErVIço

LCIF expandirá o compromisso dos Leões com as  
comunidades, mantendo o seguinte enfoque:

Visão – estaremos liderando os esforços globais de livrar o  
mundo da cegueira infecciosa, reduzir a cegueira evitável e deficiência 
visual, além de melhorar a qualidade de vida para os cegos ou deficientes 
visuais.  

Juventude – Serviremos aos jovens por meio de maior acesso à educação 
de qualidade, serviços essenciais na área da saúde, oportunidades sociais e 
recreativas inclusivas e desenvolvimento juvenil. 

Atendimento após catástrofes – Estaremos profundamente envolvidos 
nos esforços de socorro às vítimas de catástrofes e na preparação e 
atendimento após desastres naturais, quando e onde eles acontecerem.

Causas Humanitárias –Estaremos patrocinando e oferecendo programas 
e iniciativas que atendam às necessidades distintas das populações em 
situação de risco e vulneráveis, como os idosos, deficientes, meninas e 
mulheres, órfãos e outros que sejam desproporcionalmente afetados por 
fatores socioeconômicos.

Campanha 100: LCIF 
Impulsionando o Serviço



CoMbAtE Ao dIAbEtES 

LCIF reduzirá a prevalência do diabetes e melhorará a  
qualidade de vida daqueles diagnosticados.

Juntos, responderemos à essa epidemia global, ajudando a 
prevenir o diabetes por meio de iniciativas de saúde abrangentes e 
multifacetadas, cujo alvo serão as comunidades nas quais vivemos 
e servimos.

ExPANdIr AS NoSSAS CAUSAS gLobAIS

LCIF identificará áreas específicas de maior necessidade e 
oportunidade; competências e criar  para desenvolver  
competências; e criar programas sustentáveis de longo prazo 
relacionados à:

Fome – Estaremos nos empenhando para vivermos em um mundo 
no qual nenhuma criança passe fome, expandindo os recursos e a 
infraestrutura necessária para eliminarmos a escassez de alimentos no 
mundo todo.  

Câncer Infantil – Fortaleceremos os serviços médicos e sociais 
destinados a aumentar a expectativa de vida de crianças com câncer e 
melhorar a qualidade de vida dos menores e suas famílias.

Meio Ambiente – Protegeremos a saúde ambiental das comunidades 
globais, gerando um impacto ecológico positivo a longo prazo.

doe para a Campanha 100

Desde 1968, LCIF financia a prestação serviços por meio de doações financeiras pessoais 
de Leões como você. Faça uma doação hoje – 100% da sua contribuição estará servindo 
de apoio ao fundo da Campanha 100, o mais significativo para você:

n Fundo para Impulsionar o Serviço , apoiando todas as causas de LCIF
n Fundo de Socorro às Vítimas de Catástrofes, reservado para assistência após 

catástrofes naturais

Visite lcif.org/bE100 e impulsione os serviços dos Leões nos próximos 100 anos – e além.
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Atingir a meta de captação de recursos da Campanha 100 de US$300 milhões até 30 
de junho de 2021, exigirá a participação de todos os Leões e clubes em âmbito global. 
Programas emocionantes de reconhecimento individual e de clube estão disponíveis 
para recompensar aqueles que atenderam ao chamado. Os Clubes Modelo liderarão o 
caminho conforme eles: 

n Angariam fundos por meio das seguintes estratégias: 
• Solicitar aos associados individualmente, que façam uma doação ou promessa de 
doação. 
• Dedicar um evento de angariação de fundos à Campanha 100. 
• Fazer uma doação à LCIF da tesouraria do clube. 
• Solicitar uma doação dos membros da comunidade. 

n Empenhar-se em garantir em seus esforços de angariação para a Campanha 100 uma 
média mínima por associado (PMA) de no mínimo US$750. Conforme adaptamos as 
doações dos Leões de acordo com a capacidade financeira de cada um, as promessas 
de doações individuais podem ser cumpridas ao longo de três a cinco anos, com base 
no valor da promessa.  

n Promover as causas da Campanha 100.  

n Inspirar outros clubes a se tornarem Clubes Modelo. 

O seu clube está pronto para tornar-se um Clube Modelo, ajudando a fundação a 
expandir nossas causas globais para servir ainda mais pessoas? Para saber mais  
sobre os muitos benefícios de atingir o status de Clube Modelo, visite lcif.org/bE100, 
entre em contato com o seu coordenador de LCIF de clube ou de distrito, ou envie um 
e-mail para Campaign100@lionsclubs.org.  

reconhecimento aos Clubes Modelo
Os Clubes Modelo são fundamentais para acelerar o impulso da campanha, sendo 
recompensados por fazê-lo. Assuma o compromisso de ser um Clube Modelo – ou  
até multiplique a meta PMA de pelo menos US$750 durante a Campanha 100 de  
três anos de duração. O seu clube receberá reconhecimento especial ao atingir cada  
um dos três marcos: 

n Apresentação do formulário de Compromisso  
de Clube Modelo 

n Alcance do objetivo declarado de  
PMA por meio de doações em  
dinheiro e/ou promessas de doação  
documentadas e enviadas à LCIF 

n Cumprimento dos compromissos

Reconhecimento: Os Clubes Modelo 
Lideram o Caminho 
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Clube 
Modelo

$ 750

$ 1.500

$ 2.250

$3.000

$ 3.750

$ 4.500

$ 5.000+

200% 
Clube Modelo

300% 
Clube Modelo

400% 
Clube Modelo

500% 
Clube Modelo

600% 
Clube Modelo

Clube Modelo 
de destaque

Amplo reconhecimento 
público e por escrito 

Além dos benefícios  
abaixo

Adereço para 
Estandarte

Além dos  
benefícios abaixo

Reconhecimento 
público e por escrito, 
certificado, emblema 

de estandarte

dESIgNAção dE 
CLUbE ModELo

MédIA Por 
ASSoCIAdo (PMA) 

EM US$

rECoNHECIMENto 

Obs.: O reconhecimento por escrito será feito nos boletins informativos, no website 
e por outros meios, conforme disponíveis. O reconhecimento público será feito em 
telas de rolagem durante a convenção internacional, nas convenções locais, etc.
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INVIStA No SEU FUtUro 

Durante 100 anos, comprovamos que os Leões, unidos em serviço,  
podem transformar milhões de vidas. Com a ajuda de todos os Leões que 
integram os Lions clubes ao redor do mundo, a Fundação de Lions Clubs 
International estará pronta para expandir suas causas globais e atender a  
mais de 200 milhões de pessoas, todos os anos, até 2021. O seu apoio 
financeiro pessoal para a Campanha 100 : LCIF Impulsionando o Serviço é  
vital para o atingimento desta meta.

Faça uma doação hoje para provocar uma mudança ainda mais profunda  
no mundo.
n Visite lcif.org/bE100 para fazer uma doação segura, recorrente ou  

única, e para obter informações sobre outros métodos de doação.
n Entre em contato com os Serviços aos Doadores de LCIF para  

mais informações no número 630.203.3836 ou por e-mail  
donorassistance@lionsclubs.org.

E se 100% dos Leões contribuíssem 
para a Campanha 100?

Como a sua doação de US$100  
anuais poderia impulsionar o serviço 

oferecido por você?
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Fundação de Lions Clubs International
300 W. 22nd St., Oak Brook, IL 60523-8842, EUA
+1.630.571.5466  |  lcif.org/bE100  |  #bE100
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