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O que é um Subsídios Padrão de LCIF?

Um Subsídios Padrão de LCIF significa uma oportunidade de utilizar um subsídio equivalente

disponibilizado para os Distritos e Distritos Múltiplos. Esses projetos de serviços liderados pelos Leões

são focados no atendimento às necessidades humanitárias nas comunidades locais onde exista a

necessidade de uma construção de porte ou compra de equipamento. Os subsídios padrão são

aprovados para projetos de grande escala que sirvam a um grande número de pessoas, principalmente

as populações carentes e não atendidas, sendo implementados a longo prazo. Os subsídios são

outorgados em uma faixa de US$10.000 a US$100.000. 

O forte envolvimento dos Leões e a identidade Leonística são elementos importantes para os projetos

de subsídio padrão. Os Leões assumem o comando no início da empreitada e investem o seu tempo 

no desenvolvimento, coordenação, angariação e implementação do projeto. Tal apoio aumenta

substancialmente o impacto do projeto e aumenta a identificação do Lions na comunidade. Os

subsídios padrão visam apoiar projetos que estejam além do escopo das atividades tradicionais de

angariação de fundos dos Leões. Os subsídios padrão locais podem advir de várias fontes: dos Lions

clubes, do distrito e distrito múltiplo ou de fontes não Leonísticas.

Elementos Principais de um Projeto de Subsídio Padrão:

Os subsídios padrão são adequados para apoiar uma variedade de projetos, incluindo escolas para

deficientes, orfanatos, hospitais e clínicas médicas, centros médicos para idosos, bancos de olhos,

bancos de alimentos, centros de cuidados paliativos, instalações para treinamento profissionalizante

para deficientes e exames de saúde, dentre muitos outros. Existem várias possibilidades de projetos

financiados por um subsídio padrão, já que as necessidades divergem em cada comunidade. Porém,

todos os projetos de subsídio padrão devem:

• Atender a uma necessidade humanitária premente

• Apoiar um projeto cujo porte seja acima do que um distrito ou distrito múltiplo possa empreender 

sozinho

• Oferecer benefícios a longo prazo para uma comunidade local

• Impactar comunidades inteiras servindo a grandes populações

• Envolver os Leões no desenvolvimento e fornecimento dos serviços

• Identificar os Leões como pessoas envolvidas profundamente no projeto

• Angariar recursos significativos dos Leões locais

Projetos e Atividades não Elegíveis ao Financiamento do Subsídio Padrão:

• Projetos que seriam mais apropriadamente financiados pelo governo ou outras instituições

• Despesas operacionais ou salários para programas ou instituições estabelecidas

• Subsídios cuja intenção seja o pagamento de empréstimos, estabelecimento de reservas 

financeiras ou para reembolso

• Projetos de um clube individual; pois é necessário haver pelo menos dois clubes

• Melhorias comunitárias: aprimoramento estético, monumentos e memoriais, parques, piscinas,

playgrounds, campos desportivos, clubes, centros comunitários e de atividades

• Assistência individual, eventos que acontecem apenas uma vez, patrocínios, bolsas de 

estudos e fellowships

• Suprimentos de consumo, expedição, despesas com treinamento, viagem e alojamento

• Projetos de pesquisa científica. Porém, aceitamos solicitações para equipamento de pesquisa e 

para a construção de um centro de pesquisas afiliado ao Lions

• Projetos iniciados antes da aprovação da diretoria

Os Leões do Distrito 35-I

apoiaram a construção de

um estabelecimento para

treinamento de cães-guia

em Palmetto, Flórida, 

EUA, financiado por um

subsídio padrão de

US$75.000. A expansão 

do Centro de Cães-Guia 

do Sudoeste acomoda

novos canis e uma clínica

veterinária para treinar os

cães. Até a presente data,

mais de 2.800 cães-guia

foram escolhidos para

acompanharem os alunos.

Como Apresentar um Pedido de Subsídio Padrão de LCIF

Fundação de Lions Clubs International

Exemplo de pedido
de subsídio padrão:



Quais as etapas para a solicitação de um Subsídio Padrão?
Etapa 1: Como Iniciar

Antes de preencher a solicitação, os Leões devem tomar a dianteira no desenvolvimento do projeto em prol da comunidade, estabelecendo
uma comunicação aberta com os parceiros do projeto. Desta maneira, vários grupos de Leões podem estar envolvidos em nível de clube,
distrito ou distrito múltiplo. Os projetos são desenvolvidos de acordo com as circunstâncias locais. Os critérios de solicitação devem ser
lidos na íntegra antes do formulário ser preenchido. 

Os Leões solicitantes devem consultar os funcionários de LCIF antes de enviarem os pedidos para determinarem os critérios de elegibilidade
e prazos de entrega. O Coordenador de Distrito ou de Distrito Múltiplo de LCIF poderá também oferecer assistência aos Leões durante o
processo. Quando os Leões tiverem identificado um projeto que atenda a todos os critérios, uma solicitação completa e documentos
comprobatórios inerentes poderão ser enviados. Refira-se ao formulário de solicitação de subsídio para dados específicos. As solicitações
preenchidas devem ser recebidas pelo menos 60 dias antes da reunião da diretoria.

➢ As solicitações de Distrito requerem a assinatura do Governador de Distrito e o endosso do Gabinete Distrital

➢ As solicitações de Distrito Múltiplo requerem a assinatura do Presidente de Conselho e o endosso do Conselho de Distrito Múltiplo 

Etapa 2: Envio das Solicitações e Análise Preliminar 

Assim que a solicitação de subsídio e documentos pertinentes estiverem preenchidos, poderão ser enviados diretamente para o
Departamento de Programas Humanitários de LCIF. Os Leões devem manter uma cópia da solicitação e toda correspondência feita com
LCIF em seus registros.

Assim que a solicitação for recebida em LCIF, estaremos designando um número exclusivo de rastreamento, que será específico para o pedido
de subsídio durante o decorrer do processo. A solicitação passará por uma análise preliminar pelos funcionários de LCIF para determinarem
a elegibilidade. A análise preliminar avalia o plano de ação proposto, aspectos técnicos do projeto, o nível de envolvimento dos Leões e o
nível de integralidade da solicitação.

Após a análise preliminar, os funcionários de LCIF estarão fornecendo um parecer detalhado sobre a solicitação, inclusive a elegibilidade do
pedido, nível de integralidade e outras perguntas e informações pertinentes. Os Leões serão solicitados a analisar os pedidos ou fornecerem
informações adicionais. A análise preliminar nos ajuda a preparar um pedido sólido em preparação para a análise final da diretoria
internacional. Uma solicitação poderá ser aprovada, reduzida, adiada ou negada pela diretoria.

OBSERVAÇÃO: Já que informações adicionais são geralmente solicitadas durante o processo preliminar, recomendamos que os
pedidos de subsídio sejam enviados com bastante antecedência do prazo final. As solicitações incompletas ou que precisarem de
tempo adicional para esclarecimento de detalhes poderão ficar pendentes para serem analisadas em uma futura reunião da diretoria. 

Etapa 3: Analise da Diretoria e Aprovação Subsequente

As solicitações que forem consideradas elegíveis no sentido de atenderem aos critérios do subsídio serão encaminhadas para uma análise
da diretoria. Caso um subsídio for aprovado, o Governador de Distrito/Presidente de Conselho no cargo no momento da aprovação será o
administrador do subsídio, ficando responsável pelo
desembolso dos fundos e pela contabilidade dos
recursos. Uma carta de outorga e acordo do subsídio
serão enviados para o administrador do subsídio,
assessor do projeto e possíveis parceiros, detalhando
os termos e condições, além das exigências
financeiras e de envio de relatórios.

O administrador do subsídio ficará responsável por
enviar um relatório final à LCIF sobre o projeto, no
mais tardar até três meses após a finalização do
mesmo. Os Leões têm dois anos no máximo para
finalizarem um projeto de subsídio padrão. Um
formulário para relatório será fornecido ao
administrador do subsídio no momento da aprovação.
O relatório deve ser revisado e aprovado pelo
Gabinete do Distrito/Conselho de Distrito Múltiplo
antes de ser enviado para LCIF. Se o relatório final não
for enviado em tempo hábil o atraso poderá impactar
a elegibilidade do Distrito/Distrito Múltiplo em enviar
futuras solicitações para subsídio padrão.

Fundação de Lions Clubs International 
Departamento de Programas Humanitários
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MODELO DE ORÇAMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE SUBSÍDIO
(As receitas devem igualar as despesas - em dólares americanos)

Receita
5 Lions clubes US$40.500

(coletado e prometido) 10.000

Fundos do Distrito 15.700
(coletados)

Doações Comunitárias/Empresariais 11.800
(previstas)

Organização parceira 22,000
(coletado)

LCIF 100.000
US$ 200.000

Despesas
Construção do prédio US$95.000
(cotação preliminar fornecida)

Equipamento 63.000
(itemizados com estimativa 
de custos)

Mobiliário  42.000
(itemizados com estimativa 
de custos)

US$ 200.000

OBSERVAÇÃO: Todas as fontes de receita devem ser classificadas como coletadas,
prometidas ou antecipadas quando a solicitação for enviada. As contribuições do clube
devem ser itemizadas. Os Leões podem solicitar apoio financeiro da comunidade em
geral. Os Leões terão seis meses após a data da aprovação para coletarem e garantirem
os fundos equivalentes locais.


