
TEMOS COMPAIXÃO
E SOMOS CARIDOSOS
- enriquecendo vidas nas comunidades de todo o mundo.

FUNDAÇÃO DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL (LCIF)
FORMULÁRIO PARA O RELATÓRIO DO SUBSÍDIO DE
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL (IAG)



FUNDAÇÃO DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL (LCIF)
FORMULÁRIO PARA O RELATÓRIO DO SUBSÍDIO DE

ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL (IAG)

DIRETRIZES

Favor usar essas diretrizes na preparação do relatório final a ser enviado para LCIF.

1. Número do subsídio de LCIF

2. Título do projeto

3. Nome do solicitante ou clube/distrito/distrito múltiplo patrocinador

4. Nome do clube/distrito/distrito múltiplo anfitrião

5. Valor outorgado para o subsídio (US$)

6. Data em que o projeto foi finalizado

7. Descreva todas as atividades e realizações do projeto. Ofereça uma descrição detalhada de como os fundos dos subsídios
de LCIF foram utilizados. Faça uma lista do que foi especificamente comprado com os fundos do subsídio de LCIF. Anote
qualquer mudança do plano original previamente aprovado. Caso esta seja uma missão médica, favor incluir uma lista dos
Leões que participaram e providencie um cronograma das atividades diárias e realizações.

a. Descreva o papel do clube/distrito/distrito múltiplo patrocinador.

b. Descreva o papel do clube/distrito/distrito múltiplo anfitrião.

c. Número de beneficiários diretos do projeto.

8. Qual era a situação na comunidade/país antes do projeto ter sido implementado?

9. Como o projeto afetou as pessoas da comunidade ou do país anfitrião? Como o projeto ajudou a comunidade a tornar-se
mais ciente do trabalho realizado pelos Leões em seu benefício?

10. Favor enviar as fotografias do projeto contendo alguma ação e das pessoas beneficiadas.

11. Quando for o caso, descreva quais os planos para promover serviços adicionais ou de acompanhamento aos beneficiários
da comunidade anfitriã quando da conclusão deste projeto financiado por LCIF?

12. Favor enviar informações sobre a parte financeira deste projeto. As seguintes informações devem ser incluídas:

a. Documentação completa e acurada dos fundos recebidos e das despesas incorridas. Favor fazer uma lista itemizada
de cada fonte de receita e de despesa, seguindo o formato abaixo.

b. Comparação entre os gastos previstos e reais. Qualquer porção do subsídio que não for utilizada até a finalização do
projeto deverá ser imediatamente devolvida à LCIF.

c. Recibos e documentos comprobatórios referentes a todos os materiais comprados ou gastos incorridos que tenham
sido aprovados no orçamento.



ORÇAMENTO

RECEITA DESPESA

13. Como foi feita a publicidade sobre o envolvimento de LCIF no projeto? (Favor incluir cópias de artigos de jornal, vídeos, material
publicitário, etc.)

14. Incluir fotografias/documentação que oferece reconhecimento à LCIF pelo seu envolvimento no projeto.

VOCÊ LEMBROU DE ...

� Incluir recibos originais de todos os materiais, bens e serviços comprados com os fundos do subsídio de LCIF?

� Incluir fotos que mostram o envolvimento dos Leões em atividades do projeto?

� Manter uma cópia do relatório completo que está enviando à LCIF para os arquivos do distrito/distrito múltiplo?

� Enviar o relatório à LCIF por intermédio de serviços de correio que possam ser rastreados (ex: DHL, UPS, Courier, etc.)
para reduzir a probabilidade da correspondência ser extraviada?

� Incluir evidência de que o gabinete do distrito/distrito múltiplo analisou e aprovou o relatório?

ASSINATURA DE ENDOSSO

(Necessária em todos os relatórios enviados à LCIF)

Como administrador do subsídio, ao assinar este documento você estará certificando que as
informações contidas neste relatório a ser apresentado à LCIF estão detalhando relatos acurados e
factuais sobre os esforços de atendimento de emergência dos Leões, exatamente como foram
empreendidos utilizando os subsídios de LICF. Fica entendido ainda que LCIF estará entrando em
contato para fazer qualquer pergunta relativa a este relatório final.

Nome __________________________________ Assinatura ________________________________________

Título ________________________________________ Data ________________________________________

Telefone____________________________________ E-mail__________________________________________

FONTES QUANTIA MATERIAL /EQUIPAMENTO QUANTIA

Subsídio de LCIF

TOTAL: TOTAL:



NOSSOS RESULTADOS
BEM-SUCEDIDOS
nos inspiram a fazer cada vez mais.

Fundação de Lions Clubs International
Departamento de Programas Humanitários
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
Telefone: (630) 203-3819
Fax: (630) 571-5735
E-mail: lcif@lionsclubs.org
Website: www.lcif.org
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