
Subsídios para ajuda vítimas de
grandes catástrofes trazem espe-
rança e segurança
Embora LCIF e os Leões sejam líderes na prevenção
mundial da cegueira, a capacidade da fundação de
diminuir o sofrimento humano se torna aparente
principalmente quando ocorrem catástrofes mundiais
ou regionais.
■ Ataques terroristas nos Estados Unidos
■ Terremotos na Índia, Turquia, El Salvador e em outras

partes
■ Furacões na América do Norte e Central
A lista de catástrofes para as quais LCIF e os Leões
ofereceram serviços e produtos básicos é interminável…

"O mundo mágico está de volta. Pela primeira vez
desde 11 de setembro, muitas mães descobriram
que é normal voltar a sentir alegria. Elas cantaram,
elas dançaram, elas se dedicaram de corpo e alma a
excelentes apresentações. Na audiência, eram pou-
cas as pessoas que não tinham lágrimas nos olhos.
Quarenta e oito horas no Acampamento do Sol e
uma transformação extraordinária ocorreu!"

--Leão Joyce Grossman de Nova York, falando sobre o show de talentos
apresentado pelas famílias de 11 de setembro no Acampamento do
Sol, o qual foi financiado por LCIF e administrado pelos Leões.

Subsídios de emergência ajudam
os Leões a servir…imediatamente
Os fundos de LCIF são distribuídos com um toque
humano quando uma emergência local tal como uma
enchente ou um tornado ocorre numa determinada
área. Os Leões entram em cena distribuindo água
potável, alimentos, roupas e medicamentos, muitas
vezes antes mesmo da chegada de agências de
primeiros socorros.

“Estou impressionado…com a rapidez com que os
fundos do subsídio de Emergência de LCIF são apro-
vados logo após a ocorrência de um desastre natu-
ral. Muitas famílias receberam ajuda e estão numa
situação melhor devido ao serviço que os Leões pres-
tam ao próximo. Lemos sobre estes tipos de desas-
tres ocorrendo em outras partes mas somente temos
prova de ‘LCIF em Ação’ quando o desastre ocorre
em nossa área.”
—– Ex-Governador de Distrito George A. Emrick, depois de uma
violenta inundação na Pensilvânia, EUA.

Programa Quatro Pontos Básicos
dá apoio aos trabalhos
humanitários dos Leões
Para atender a outras necessidades humanitárias, LCIF
dá o seu apoio a projetos que se enquadram nas prin-
cipais áreas de interesse humanitário dos Leões:
■ Visão ■ Saúde
■ Deficiência ■ Juventude

Suas doações a LCIF permitem que subsídios sejam
outorgados a Leões de todas as partes do mundo.

A parceria de LCIF com a Olimpíada Especial oferece exames
gratuitos da vista, óculos e proteção para os olhos em algumas

competições promovidas pela Olimpíada Especial.

Levando o bem a todos os cantos do mundo

Programas de Subsídios de LCIF



Como parte do programa de subsídios Quatro Pontos
Básicos, LCIF tem uma parceria com Habitat for
Humanity® International para financiar a construção de
casas modestas para famílias com deficiências graves.

“Estávamos rodeados de risos e amor. Eu conhecia
alguns dos Leões, mas tive a oportunidade de vê-los
de uma maneira diferente.”

— Linda McLane de Michigan, EUA, falando sobre os Leões que
ajudaram a construir sua casa, projeto que se tornou possível graças a
uma parceria entre LCIF e Habitat for Humanity.

Subsídios de Assistência
Internacional são um exemplo
do espírito do Leonismo
Os subsídios de Assistência Internacional apóiam
projetos de parceria entre Lions clubes em pelo menos
dois países. Os subsídios financiam projetos de cuida-
dos básicos de saúde, independência na produção de
alimentos, proteção ao meio ambiente e alfabetização
e, ao mesmo tempo, formam laços de amizade entre
Leões de diferentes partes do mundo.

Subsídios Padrão ajudam os
Leões a atenderem necessidades
humanitárias locais
LCIF ajuda os Leões a financiarem projetos de serviço
humanitário que estão além da capacidade financeira
local. Uma ampla variedade de projetos pode ser
desenvolvida, tais como:
■ Compra de equipamento para hospitais e clínicas
■ Desenvolvimento de áreas recreativas para cegos e

deficientes visuais
■ Criação de um meio ambiente seguro para crianças

com necessidades especiais

Leões da Alemanha receberam subsídios de LCIF para que
pudessem instalar painéis solares nas residências de vilas pobres
da Bolívia.

Subsídios Padrão financiam centros recreativos para os
cegos e muitas outras necessidades humanitárias.
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O programa Lions-Quest, de LCIF, ensina os jovens a aceitarem
responsabilidades, a se comunicarem de forma eficaz, a fixarem
metas e a resistirem à pressão de grupo para usar álcool e
entorpecentes.Anualmente, programas desenvolvidos por Lions-
Quest são oferecidos a mais de 2 milhões de jovens em 30 países.


