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O que é o Programa de Subsídio de Assistência Internacional de LCIF?
O programa de Subsídio de Assistência Internacional (IAG) possibilita que os Lions clubes em países
desenvolvidos façam parcerias com Lions clubes de regiões menos desenvolvidas em projetos que fazem
uma diferença real para as comunidades carentes. Os IAGs financiam projetos colaborativos que oferecem
serviços diretos e imediatos para os menos privilegiados. Além disto, o programa apoia projetos de ajuda
aos cegos e deficientes. 

Elementos Principais de um Projeto do IAG:
• Abordar necessidades humanitárias prementes por meio de intercâmbios internacionais

• Envolver pelo menos dois Lions clubes ou distritos de diferentes países

• Servir uma grande população carente ao oferecer benefícios a longo prazo

• O projeto deve ser identificado claramente como sendo uma atividade dos Leões

• Pelo menos 50 por cento do financiamento do projeto deve ser arrecadado dos Leões ou de outras fontes

• Os subsídios são outorgados na faixa de US$5.000 a US$30.000

O que é um Projeto do IAG?
O escopo de possibilidades dos projetos do IAG é praticamente ilimitado, considerando-se o grande número
de comunidades servidas pelos Lions clubes no Leste Europeu, África, Sul da Ásia, América Latina e em
todo o mundo em desenvolvimento. Exemplos de projetos potenciais:

• Projetos de água potável e saneamento básico - escavar poços d’água em países que carecem de
água, instalação de latrinas e sistemas sanitários

• Fortalecimento dos serviços de saúde - missões para saúde ocular, treinamento de pessoal para
sistemas de saúde em vilarejos, fornecimento de equipamento essencial para centros de saúde,
implementação de serviços médicos essenciais, como unidades de hemodiálise

• Desenvolvimento rural - treinamento na área de produção agrícola e de alimentos, desenvolvimento
econômicos e projetos que viabilizam oportunidades profissionalizantes

• Educação e alfabetização - fornecimento de livros e computadores para escolas de baixa renda,
treinamento de professores, campanhas de alfabetização, treinamento profissionalizante

• Ajuda aos deficientes - oferecimento de serviços de
reabilitação em comunidades carentes, estabelecimento de
centros de prótese e bancos de cadeiras de rodas,
estabelecimento e melhoria dos centros de vida independente

• Preservação ambiental - plantio de árvores, reflorestamento,
preservação da vida vegetal

• Apoio às missões médicas Leonísticas e campanhas

internacionais de reciclagem de óculos

Exemplos de projetos IAG: 

• O Holt Lions Clube (Distrito 11-C2,
Michigan, EUA), juntamente com o
Lions Clube Valmiera (Distrito
127), realizaram uma missão
oftalmológica de quatro dias em
Valmiera, Latvia, quando
ofereceram exames de vistas para
1.500 pessoas e mais de 800
pares de óculos.

• Os Leões do Distrito 334-E (Japão)
realizaram uma missão dentária
nas Filipinas, oferecendo exames
orais, extrações, limpeza e
obturação de dentes, além de
educação sobre higiene oral para
mais de 1.000 pessoas. 

• O Lions Clube Roma Castel
Sant’Angelo (Distrito 108-L, Itália)
forneceu um poço artesiano, duas
latrinas e ensinamentos sobre
higiene básica para mais de 300
pessoas em um vilarejo de Benin,
na África. Este projeto foi
coordenado localmente pelo Lions
Clube Cotonou Les Palmiers e pelo
Lions Clube Cotonou Dauphin
(Distrito 403-A2).

• O Lions Clube Mijas (Distrito 
116-B, Espanha), contando com 
a assistência do Lions Clube
Miraflores Centro (Distrito S-1,
Bolívia), forneceu material
escolar, móveis e equipamentos
para duas escolas de baixa renda
da Bolívia, o que viabilizou a
implementação de um curto
programa profissionalizante de
corte e costura em uma das
escolas para as mulheres da
localidade. 

Como solicitar um Subsídio de Assistência Internacional de LCIF 
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• Subsídios cuja intenção seja o pagamento 
de empréstimos ou para estabelecer fundos
de reserva ou dotações 

• Projetos que requeiram financiamento
apenas para expedição

• Projetos realizados em países desenvolvidos

Projetos e Atividades não Elegíveis ao
Financiamento do IAG:

• Os projetos que não tenham forte
identificação com o Lions ou envolvimento
direto dos Leões

• Salários e despesas operacionais normais
para os programas e institutos existentes

• Projetos de construção de capital

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



Quais as etapas para solicitar um IAG?
Etapa 1: Como Iniciar

Os projetos do IAG envolvem uma parceria entre um Lions clube ou distrito patrocinador

que angaria fundos e outro tipo de apoio, e um Lions clube ou distrito anfitrião em um
país alvo, o qual deverá responsabilizar-se pela logística e supervisionamento. As ideias
para projetos podem ser apresentadas por um Lions clube ou distrito. Os Leões podem
encontrar parceiros potenciais utilizando o localizador no site www.lionsclubs.org para
fazer uma busca por clubes, cidades, países e distritos. 

Os Leões podem trabalhar junto a organizações não governamentais e outras agências
quanto ao design e implementação de uma proposta do IAG, já que são excelentes
fontes de orientação e assistência técnica. Contudo, uma colaboração desta natureza
deve destacar a participação dos Leões de forma visível, além de planos para
identificação e reconhecimento. 

Etapa 2: Apoio do Clube ou Distrito

Todas as solicitações devem conter o endosso do presidente do clube e do governador do distrito. O clube patrocinador fica responsável por
angariar os fundos que farão a equiparação com o subsídio solicitado à LCIF, apesar do clube anfitrião ser incentivado a contribuir financeiramente
também. Não é necessário que todos os fundos locais sejam coletados no momento em que o subsídio é apresentado; entretanto, LCIF não
liberará os fundos do subsídio até que todos os recursos sejam coletados. O orçamento poderá incluir uma combinação de fontes de recursos
coletados, prometidos e antecipados. A equiparação local deve ser feita em forma de dinheiro. Doações em espécie não podem ser consideradas
como parte dos fundos equiparados. 

Etapa 3: Como Apresentar uma Solicitação para Análise

Os Leões patrocinadores ficam responsáveis por enviar a solicitação de um AIG para ser analisada por LCIF. A solicitação deve ser preenchida e
assinada pelo presidente do Lions clube patrocinador e pelo governador do distrito. A solicitação deve incluir o nome do projeto, montante dos
fundos solicitados e o número aproximado de pessoas a serem servidas. O plano do projeto deve descrever de forma concisa o problema a ser
abordado, o papel específico a ser desempenhado pelos Leões patrocinadores e anfitriões, e o cronograma do projeto. O presidente do Lions
clube patrocinador e o governador de distrito também devem assinar a solicitação. O papel do Lions clube anfitrião deve ser claramente definido.

As solicitações de subsídio são primeiramente analisadas pelo Departamento de Programas Humanitários de LCIF. O solicitante será notificado
caso seja necessário fornecer informações adicionais ou fazer revisões. Após a finalização da proposta, ela será resumida e apresentada para
aprovação. Os pedidos de subsídios são apresentados de duas maneiras, dependendo do valor solicitado:

Comitê Interno de LCIF

Se a proposta contiver um valor solicitado entre US$5.000 e US$10.000, ela será avaliada por um comitê interno de LCIF, presidido pelo presidente
do conselho de LCIF. Tais propostas devem ser apresentadas no decorrer do ano, e pelo menos oito semanas antes da data de início do projeto. 

Conselho de Curadores de LCIF

As propostas que estejam solicitando entre US$10.001 
e US$30.000 serão analisadas três vezes ao ano pelo
Conselho de Curadores de LCIF. Todas as propostas
devem ser apresentadas pelo menos 90 dias antes da
Reunião do Conselho de Curadores de LCIF para serem
aprovadas. Entre em contato com LCIF para saber das
datas das próximas reuniões.

Os Leões são incentivados a enviar solicitações para
projetos com bastante antecedência do prazo final, já 
que as solicitações que chegarem após o prazo não serão
analisadas em tempo hábil para serem consideradas
durante a reunião do Conselho de Curadores. Leia o
formulário de solicitação dos subsídios AIG para obter
detalhes sobre o processo de solicitação e prazos finais.

Para obter mais informações sobre o programa de
subsídios IAG, entre em contato com o Departamento de
Programas Humanitários de LCIF na Sede Internacional. 

Lions Clubs International Foundation
Humanitarian Programs Department
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL USA 60523-8842

Telefone: (630) 203-3819
Fax: (630) 571-5735
E-mail: lcif@lionsclubs.org
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MODELO DE ORÇAMENTO PARA SUBSÍDIOS DE
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL 

(a receita deverá igualar a despesa)

Receita
Lions clube ou distrito patrocinador US$6.000 

(Coletado)
Membros da equipe de missões 5.000 

(Coletado e prometido)
Lions clube ou distrito anfitrião 500

(Coletado) 
Doações da comunidade 2.500

(Antecipada)
Organização de terceiros 1.000

(Coletado)
LCIF 10.000

US$ 25.000

Despesas 
Passagem aérea para a 
equipe de missões US$5.000 

Suprimentos médicos 2.500 
(Distribuição dos materiais fornecidos)

Vários equipamentos 17.500
(Fatura pro-forma fornecida) 

US$ 25.000


