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O ano passado registrou resultados sem precedentes para LCIF. Devido à
generosidade dos Leões, e em grande parte devido à Campanha SightFirst II
(CSFII), LCIF alcançou um novo recorde em termos de contribuições,
permitindo que a Fundação aumentasse o número de pessoas às quais serve
através de um aumento no múmero de subsídios outorgados. As contribuições
totais à LCIF foram de US$78,46 milhões, um aumento de mais de $24 milhões
comparado ao ano passado, e outros vários milhões comparado a anos
recentes. LCIF ofereceu 570 subsídios, totalizando $40,93 milhões para
atender necessidades humanitárias prementes.

LCIF foi nomeada a ONG número um para se fazer parcerias no mundo inteiro,
em um estudo divulgado em julho pelo jornal Financial Times, em associação
com o Compacto Global da ONU.

Este foi um ano de grandes celebrações para LCIF. A Fundação marcou seu
40° aniversário em junho com a bem sucedida conclusão da CSFII. A
campanha global de três anos foi de um sucesso monumental, sendo a maior
vitória em termos de arrecadação de fundos na história de LCIF. Os Leões e os
doadores em todo o mundo se empenharam em ultrapassar a meta mínima de
$150 milhões, arrecadando mais de $200 milhões. Esses fundos continuarão a
expandir o SightFirst, o programa renomado dos Leões no combate e
prevenção da cegueira.

LCIF aborda muitas outras necessidades humanitárias através de programas
para juventude, deficiências e na área da saúde. A Fundação também
continua a oferecer subsídios para os Leões prestarem atendimento em casos
de catástrofes. Além de financiarem atendimento imediato, a Fundação
oferece assistência para recontruções a longo prazo, como a concessão de
$3 milhões após o terremoto na China.

Após terem analisado todas as realizações
de LCIF, tenho certeza que compartilham
comigo o orgulho de termos conseguido
tantos feitos. Muito obrigado por terem
ajudado LCIF a transformar as vidas de
tantas pessoas. É devido ao seu apoio
constante que pudemos realizar tantas
coisas.

Juntos “Nós Servimos”,

Jimmy Ross
Presidente do Conselho de LCIF
de 2007-2008

Mensagem do Presidente do
Conselho de LCIF
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“A qualidade de vida que vocês
oferecem é como a diferença entre
o dia e a noite, a possibilidade de

ver novamente. Muito aprecio
toda a sua dedicação. Os seus

programas e o seu empenho são
extremamente necessários, muito

aprecio a sua colaboração”.

Christine, Oregon, EUA



Somos Número 1. Como líderes globais em

serviços humanitários, a Fundação de Lions Clubs

International ajuda os sócios para que sirvam as comunidades

locais e mundialmente. Considerada a organização não-

governamental número um do mundo com a qual fazer

parceria, LCIF é a organização oficial caritativa de Lions

Clubs International.

Nós servimos. Os subsídios financiam projetos

humanitários de grande escala nas áreas de visão, juventude,

deficiências, saúde e catástrofes. No ano fiscal de 2007-2008,

LCIF outorgou $40,93 milhões para 570 projetos.

Nós Viabilizamos. Desde a fundação de LCIF em

1968, já foram outorgados 9.000 subsídios totalizando $640

milhões.

Nós doamos 100 Por Cento. Cada dólar

doado à LCIF é canalizado diretamente a um subsídio.

Nós Fazemos Parcerias. LCIF trabalha

arduamente para viabilizar todos os donativos feitos através

de parcerias com organizações locais e internacionais,

governos e corporações, valorizando o máximo possível cada

contribuição, além do seu valor original.

Você Contribuiu. No ano fiscal de 2007-2008, LCIF

recebeu $78,46 milhões em doações, incluindo o apoio

histórico à CSFII. Isso significou um aumento de $24 milhões

comparado ao ano anterior.* Muito obrigado pelo seu apoio!

*As doações incluem fundos das promessãs de doações.

**Todos os fundos são relatados em US$.
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Visão Geral de LCIF

GRANDES CATÁSTROFES
6 catástrofes/$1,35 milhão

EMERGÊNCIA
229 catástrofes/$1,93 milhão

QUATRO PONTOS BÁSICOS
47 subsídios/$3,71 milhões

OUTROS
69 subsídios /$5,89 milhões

PADRÃO
143 projetos/$6,53 mihões

ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL
34 subsídios/$389,229

SIGHTFIRST
42 projetos/$21,14 milhões



Uma Vitória para a Visão
Na Convenção Internacional de 2008, mais de 14.000 Leões

do mundo inteiro se congregaram para celebrarem a

arrecadação de mais de $203 milhões para o programa

SightFirst de LCIF. Os Leões e os doadores tinham razão em

celebrar a mais vultosa campanha de angariação de fundos na

história da associação e da Fundação. Os fundos arrecadados

através da Campanha SightFirst II (CSFII) continuarão a

expandir o programa SightFirst para que possamos melhor

abordar as mudanças de padrão relativas à cegueira.

CSFII foi lançada na Convenção de Lions Clubs International

em 2005. A angariação de fundos para a CSFII sintetizou a

dedicação ao programa SightFirst. A maioria dos Lions clubes

do mundo inteiro participaram da campanha global de

captação, que durou três anos, como também muitas

empresas e agências governamentais.

Os fundos arrecadados na campanha representam os

esforços de extensão dos Leões que teve início há mais de

duas décadas. Juntamente com a campanha foi lançado o

programa SightFirst no início dos anos 90, sendo que até

agora os Leões conseguiram arrecadar mais de $346 milhões

para programas sustentáveis de visão em todo o mundo.

SightFirst em Todo o Mundo
Os fundos angariados através da Campanha SightFirst II já

estão dando continuidade ao trabalho dos Leões de

transformar o mundo. Dos $203 milhões arrecadados na

campanha, mais de $100 milhões apoiarão programas de

controle ou eliminação das principais causas da cegueira, tais

como a catarata, o tracoma e a oncocercose. A quantia de

$50 milhões adicionais servirá para financiar projetos a

ameaças emergentes à visão, como a baixa visão, o glaucoma

e a retinopatia diabética. Os $50+ milhões remanescentes

financiarão a “Visão para Todos” apoiando novas iniciativas de

pesquisa e de reabilitação.

Realizações da CSFII
• Mais de $203 milhões arrecadados
• Maior doação de uma fundação na história de
LCIF –$7,5 mihões da The Global Health and
Education Foundation, EUA

• Maior doação de um indivíduo na história de
LCIF –$3,2 mihões do Leão Aruna A. Oswal,
da Índia

• 67 por cento dos Lions clubes do mundo inteiro
contribuíram

• 91 doações de $100,000+ e 123 donativos de
$25,000+

• Mais de 3.400 Clubes Modelo doaram no mínimo
$400 por sócio, em média
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Campanha SightFirst II
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Visão para Todos



4 Como Construir uma Fundação Fortalecida, Como Criar um Mundo Melhor

Sra. Aruna A. Oswal,
Ex-Governadora de Distrito
Em abril de 2008, a família da Sra. Aruna A. Oswal fez uma

promessa de doação de $3,2 milhões, sendo a maior doação

pessoal na história da Fundação. Oswal é sócia do Lions

clube de Juhu em Mumbai, na Índia, sendo ex-governadora

de distrito.

Global Health and Education
Foundation
Em maio, LCIF recebeu uma promessa de doação de

$7,5 milhões, a maior dos seus 40 anos de história. A

doação foi de Kenneth E. Behring, um filantropo americano,

e de sua fundação, The Global Health and Education

Foundation. Essa doação irá apoiar a criação da Operation

Global Vision (OGV), uma parceria de $15 milhões entre

LCIF e GHEF.

Moorfields Eye Hospital
Foundation Trust
Em março de 2008, LCIF recebeu uma doação de $4 milhões

do Moorfields Eye Hospital Foundation Trust, um centro

internacional baseado na Inglaterra para o tratamento das

doenças dos olhos, sendo líder em pesquisa e treinamento de

cuidados com a visão. Os fundos apoiarão diretamente a

construção e o estabelecimento de uma nova instalação para

o Korle Bu Eye Hospital, em Accra, no Gana.

Doações de Vulto
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Oportunidades Sem
Precedentes para LCIF
LCIF se encontra na posição de ter
oportunidades sem precedentes. Agora
mais do que nunca os Leões do mundo
inteiro estão engajados no trabalho em prol
de LCIF. O trabalho incansável dos Leões
durante a CSFII estabeleceu ainda mais o
programa SightFirst como sendo líder na
luta contra a cegueira preventiva,
solidificando ainda LCIF como uma
fundação global proeminente. Existe uma
percepção da necessidade do trabalho
humanitário que apenas LCIF e os Leões
podem oferecer.

LCIF tem oferecido um vasta gama de
serviços humanitários aos mais
necessitados durante mais de 40 anos. O
programa SightFirst representa apenas um
aspecto do trabalho humanitário da
Fundação. LCIF também combate
deficiências, oferece atendimento em
casos de catástrofes e apóia iniciativas de
saúde e educação de jovens. Trabalhando
juntamente com LCIF, os Leões continuam
a desenvolver projetos que atendem
necessidades de curto e longo prazo em
suas comunidades locais e
internacionalmente.

Este é um momento emocionante para
LCIF e os Leões do mundo inteiro. A
Fundação teve bastante sucesso ajudando
os Leões a servirem ao próximo, sendo
que com a expansão, surgirão novas
oportunidades de servir. LCIF está
dedicando mais recursos para expandir a
Fundação, sendo que uma LCIF fortalecida
e comprometida com a missão de servir
terá ainda mais poder de transformar todos
os aspectos do Leonismo.

Uma Nova Era para a
SightFirst
O Comitê Consultivo do SightFirst está
desenvolvendo planejamentos a longo
prazo para orientar o futuro dos programas
SightFirst. Tais planos analisam os
programas de saúde dos olhos e
recomendam estratégias para futuros
esforços Leonísticos para cada doença.

Em parceria com a Organização Mundial
da Saúde, LCIF outorgou $3,75 milhões
para lançar um programa de combate à
cegueira infantil em 2002. Os recursos
viabilizaram o estabelecimento de
30 centros de saúde em seis continentes.
Desta maneira, foi possível oferecer
serviços preventivos, terapeuticos e de
reabilitação relacionados aos cuidados
com a visão para 71 milhões de crianças.
Neste ano, LCIF doou $879.000
adicionais para a compra de
equipamentos e expansão dos centros.
O combate à cegueira infantil continua
sendo a prioridade máxima do programa
SightFirst.

Os seis primeiros subsídios dos fundos
arrecadados durante a CSFII foram
alocados a projetos em todo o mundo.
Graças a esses seis subsídios os Leões
puderam combater o tracoma na Etiópia,
providenciar cuidados com a visão para a
população carente do Paraguai, combater
a catarata na Índia, oferecer serviços de
tratamento da visão para pessoas em
todo o Oeste da África, proporcionar
visão para as crianças do Leste Europeu
e cirurgias de erros refrativos não
corrigidos (URE) na América do Norte.

“Agora, posso ler o jornal novamente, e minha vida é muito
melhor, pois posso ver claramente. Antes da cirurgia, não

podia fazer meus trabalhos caseiros. Só posso agradecer aos
Leões por terem restaurado a minha visão.”

Vasant Pandharinath Hawal, paciente de catarata, da Índia



O programa SightFirst do Lions faz parceria com os Lions clubes e organizações em todo o mundo para a melhoria dos cuidados

com a visão e torna real o sonho de uma vida livre da cegueira para milhões de pessoas. SightFirst já salvou e restaurou a visão

de mais de 30 milhões de pessoas através de cirurgias de catarata, exames de vista, controle do tracoma, programas de

prevenção da oncocercose, e muito mais. Além disso, centenas de milhares de indivíduos receberam cuidados aprimorados com

a visão.

Os Leões se estabeleceram como líderes mundialmente renomados na prevenção da cegueira. Em média, os Leões podem

restaurar ou salvar a visão de uma pessoa com a quantia mínima de $6. Apesar do sucesso dos Leões, muito trabalho ainda

precisa ser feito. Os especialistas fizeram a previsão de que se por ventura os esforços da SightFirst cessarem, a população cega

dobrará dos 37 milhões para 74 milhões até 2020.
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SightFirst

Realizações do Programa
SightFirst desde 1990:
• Outorgou 922 subsídios em 90 países,
totalizando US$231 milhões

• Restaurou a visão de 7,5 milhões de
pessoas através de cirurgias de catarata

• Preveniu a perda grave da visão de
30 milhões de pessoas

• Distribuiu 10 milhões de doses do
medicamento Zithromax® e providenciou
254.000 cirurgias de triquíase no combate
ao tracoma.

• Forneceu 114,7 milhões de tratamentos
para a eliminação da oncocercose

• Construiu ou ampliou 308 hospitais,
clínicas e alas oftalmológicas

• Renovou 372 centros oftalmológicos com
equipamentos

• Viabilizou treinamento administrativo em
115 instalações

• Treinou 345.000 especialistas na área
da visão

• Lançou a primeira iniciativa mundial
de combate à cegueira infantil em
parceria com a OMS para a instalação de
30 clínicas pediátricas de cuidados com a
visão, impactando a vida de 71 milhões
de crianças

Cuidados com a Visão
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A oncocercose foi erradicada nos países da América Latina
A transmissão da doença tropical, oncocercose, foi erradicada da Colômbia, tornando-se a primeira vez em que

esta doença foi eliminada como um problema de saúde pública nas comunidades no mundo inteiro. LCIF é uma organização

associada ao programa, podendo distribuir medicamentos de controle e prevenção da doença. Os Leões ajudam a distribuir o

Mectizan® e educam as comunidades sobre a necessidade de haver tal medicamento. Junto com o Centro Carter, a Merck, e

outros parceiros regionais, os Leões ajudaram a distribuir mais de 114 milhões de doses do medicamento em todo o mundo.

Dial Mundial da Visão em 2007
O evento internacional do Dial Mundial da Visão em 2007 foi realizado em Colombo, Sri Lanka. Exames oftalmológicos foram

realizados para mais de 50.000 residentes. Óculos foram providenciados para a população carente e 1.500 pessoas receberam

cirurgias de catarata nos hospitais Lions Gift of Sight Hospital e no SightFirst Hospital Hendala. As cirurgias foram financiadas por

LCIF. Os Leões também realizaram um seminário sobre a cegueira infantil, uma reunião aberta ao público sobre a importância de

preservar e restaurar a visão, e uma caminhada em apoio à Campanha SightFirst II.

Estudo KAP
LCIF e o National Eye Institute (NEI) comunicaram os resultados de uma pesquisa nacional em 2008, que mostrou que muitos

adultos dão valor à visão e estão cientes das doenças graves dos olhos, normalmente associadas a deficiências visuais.

Contudo, eles não possuem conhecimento de como detectar e tratar tais doenças. Esses foram os resultados de uma pesquisa

feita em 2005 sobre Conhecimento Público, Atitudes e Práticas Relacionadas a Doenças e Saúde dos Olhos, chamado de

Estudo KAP, financiado por LCIF e NEI. O estudo reforça a necessidade de educar o público sobre doenças comuns dos olhos,

como o glaucoma, retinopatia diabética, e degeneração macular relacionada à idade. Para aumentar a conscienticação,

LCIFdesenvolveu o Programa Leonístico de Saúde dos Olhos, uma iniciativa educacional com base na comunidade para os

Lions clubes.

Um Grande Marco nos Tratamentos do Tracoma
LCIF conseguiu alcançar um marco importante em termos de tratamento do tracoma, em janeiro, quando o Presidente do

Conselho Diretor de LCIF, Jimmy Ross, distribuiu a décima milionésima dose do medicamento Zithromax® (azithromycin) para

Messeleche Tilahun, de 16 anos de idade. O antibiótico, doado pela Pfizer Inc, é a principal estratégia de combate à doença.

Messeleche reside na região mais endêmica da Etiópia quanto ao tracoma, onde cerca de 18 milhões estão em risco da doença.

Representantes do Centro Carter, os Lions clubes da Etiópia, a Pfizer, o governo do país e outras organizações parceiras,

uniram-se para celebrar e fazerem parte da coalizão para eliminar o tracoma daquela região até 2012. Os Leões da Etiópia

representam uma parte integral do sucesso estrondoso naquele país. A décima milionésima dose ocorreu logo após os 18 meses

de intervenção em grande escala, e indica que haverá uma data alvo para a eliminação da doença. Graças ao SightFirst, LCIF já

outorgou vários subsídios para o controle do tracoma, além de projetos abrangentes de treinamento na Etiópia e outras regiões

na África.

“Recebi um treinamento excelente e estarei apto a
ensinar o povo de Ruanda. Oferecerei cuidados com a
visão, onde antes, essa possibilidade não existia. Isso

não teria sido possível sem os Leões .”

Emanuel, um estudante do Instituto Africano
de Oftalmologia Tropical (IOTA) em Mali



LCIF Oferece Atendimento
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Os Leões Ajudam a China
Mais de 68.000 pessoas faleceram e 360.000 ficaram feridas
quando um terrível terremoto de 7,4 graus de magnitude
devastou a província de Sichuan na parte central da China, em
maio de 2008. A Fundação de Lions Clubs International e os
Leões de todo o mundo, atenderam prontamente, mobilizando
mais de $3 milhões em financiamento e suprimentos para
atendimento de emergência.

LCIF viabilizou um subsídio para grandes catástrofes no valor de
$1 milhão. Os Leões de Guangdong, Shenzhen, Hong Kong e
Macau arrecadaram mais de $1 milhão e viajaram para as regiões
afetadas, entregando suprimentos de emergência, como tendas,
medicamentos e alimentos. Além disso, os Leões prestaram
assistência aos esforços de reconstrução. Ao trabalharem junto à
Cruz Vermelha na China, os Leões compraram 10 veículos de
socorro e ambulâncias.

Três distritos Leonísticos e o Conselho de Lions clubes da China
formaram um comitê para monitorarem os projetos de
atendimento imediato e a longo prazo. LCIF e os Leões da Suécia
providenciaram mais de 3.000 tendas para formarem uma aldeia
Leonística e oferecerem abrigo temporário aos socorristas.

Em Weicheng, os Leões estão construindo um jardim de infância e
escola primária para beneficiarem 1.500 alunos. Os Leões doaram
mais de 800 mesas, cadeiras e materiais escolares. Os Leões de
Shenzhen dirigiram durante três dias para construírem uma escola
em Longfeng, em menos de 72 horas. Eles estão trabalhando
junto ao governo chinês para construírem uma escola permanente
com dormintórios para 360 estudantes. Os Leões estão
construindo um vilarejo Leonístico em PengHua, onde uma
comunidade inteira foi destruída. Eles estão ajudando a reconstruir
estradas, casas, e uma escola, além de um sistema de
abastecimento de água junto com o governo, que beneficiará 66
famílias, cuja renda média está abaixo de $1 por dia.

Lions Clubs International é a única organização oficial de clubes de
serviços voluntários na China. LCIF e os Leões possuem
experiência em termos de atendimento em casos de catástrofes, já
tendo mobilizado mais de $20 milhões para o Tsuname e o
Furacão Katrina, como também para reconstrução a longo prazo
em várias outras catástrofes.

GRANDES CATÁSTROFES
Em junho, fortes enchentes ao longo do Rio Mississippi
castigaram o Estado de Iowa, EUA, com enchentes
extensivas. Mais de 40.000 residentes ficaram
desalojados durante semanas e povoados inteiros foram
destruídos. LCIF providenciou subsídios de emergência
no total de $60.000 para atenderem necessidades
imediatas. LCIF também outorgou $100.000 em
subsídios para grandes catástrofes, o que está
financiando a construção de dois centros para cidadãos
de meia idade.

Mais de 3.500 pessoas morreram e milhões ficaram
desabrigadas após o ciclone que devastou Bangladesh
em novembro. LCIF mobilizou $224.000 para os
esforços de reconstrução, incluindo a construção de dois
abrigos que serão utilizados como escolas. A parte
central e sul do Peru sofreu danos extensivos após um
terremoto devastador no mês de agosto. LCIF atendeu
imediatamente com $136.000 em financiamento, sendo
que 145 casas já estão quase prontas. Após os
incêndios selvagens terem destruído partes da Califórnia,
nos EUA, LCIF aprovou diversos subsídios de
emergência para os esforços de reconstrução a curto e
longo prazo.

LCIF também outorga subsídios de emergência,
totalizando cerca de $2 milhões anualmente para
necessidades imediatas, como alimentos, água,
vestimenta e medicamentos.
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Servindo aos Deficientes
O serviço aos deficientes é uma das quatro áreas de enfoque

dos Subsídios 4 Pontos Básicos de LCIF, que financiam

projetos nas áreas de: visão, deficiências, saúde e juventude.

Dois exemplos do compromisso de LCIF em ajudar os

deficientes são as parcerias com o Habitat for Humanity

International e com o Programa Olhos Abertos das

Olimpíadas Especiais.

Milésima Casa Construída através da
Parceria com o Habitat for Humanity
Em junho de 2008, a milésima casa foi construída através da

parceria de LCIF com o Habitat for Humanity. A casa serviu

como um marco para o programa de parceria, que começou

oficialmente no ano 2000.

LCIF já doou $12 milhões ao programa Habitat for Humanity

International para a construção de moradias para indivíduos e

famílias portadoras de deficiências físicas ou mentais. O

financiamento de LCIF e dos Companheiros Leões

proporcionou nova liberdade para várias famílias em 24 países

em todo o mundo.

Os Leões estão comprometidos a oferecer ajuda às

populações carentes. Graças aos subsídios de LCIF e

serviços dos Leões em todo o mundo, as famílias possuem

um novo sentido de liberdade e confiança no futuro.

Parceria Olhos Abertos
A parceria entre o Programa Olhos Abertos das Olimpíadas

Especiais e Lions Clubs International teve início em 2001.

Desde então, LCIF já viabilizou $10 milhões em financiamento

para ampliar o programa globalmente. Mais de 100.000

atletas foram examinados e mais de 44.000 já receberam

óculos de grau ou óculos de proteção. Mais de 8.000 Leões

trabalharam como voluntários durante os exames em todo

o mundo.

Mahendra Amarasuriya, Presidente do Lions International e

Jimmy Ross, Presidente do Conselho de LCIF, juntaram-se a

líderes mundiais em um Simpósio Global em outubro de 2007,

na China, para discutirem os desafios e oportunidades para a

inclusão de todas as pessoas portadoras de deficiências

intelectuais. Durante o simpósio, LCIF anunciou um subsídio

de $1 milhão para dar continuidade à parceria com o

Programa Olhos abertos até outubro de 2009.

Subsídios Quatro Pontos Básicos

Áreas de Enfoque



Relatório Anual da Fundação de Lions Clubs International 11

Lions Quest Continua
a Expandir-se Mundialmente
Lions Quest, um programa com base na escola, dedicado ao

desenvolvimento positivo dos jovens e de prevenção das

drogas, une o lar, a escola e a comunidade. Hoje, mais de

11 milhões de jovens já participaram, sendo que mais de

400.000 educadores e outros adultos foram treinados para

iplementarem o programa. O Lions Quest cultiva jovens

saudáveis e capazes, ensinando habilidades de vida, formação

de caráter, valores cívicos, prevenção do uso de drogas e

aprendizado sobre prestação de serviço. LCIF oferece subsídios

para distritos Leonísticos para a implementação e expansão do

programa nas escolas.

LCIF já expandiu sua parceria bem-sucedida com o

Departamento de Estado Americano, recebendo um segundo

contrato de cinco anos, de mais de $1 milhão para a

implementação do Lions Quest na Europa Central e no Leste

Europeu. LCIF também expandiu sua parceria com a

Organização de Estados Americanos (OEA) para trabalho

preventivo adicional do Lions Quest na América Latina.

As maiores realizações do Lions
Quest em 2008 foram:
• Expansão em 50 países acrescentando o
programa na Áustria, Bangladesh e México.

• Recebeu reconhecimento do Departamento de
Educação da Califórnia e do Centro de
Recursos California Healthy Kids.

• Realizou workshops de aprendizado de serviço
com a Rutgers University’s Social and
Emotional Learning Laboratory e com a
iniciativa Developing Safe and Civil Schools
(DSACS), criadas para proporcionar recursos
educacionais para a melhoria das condições
emocionais e sociais de aprendizado nas
escolas dos distritos participantes.

• Juntou-se à Community Anti-Drug Coalitions of
America (CADCA) de combate às drogas, para
unir as comunidades locais ajudando aos
jovens resistirem às drogas e ao álcool.

“Eu automaticamente aplico o que aprendi no Lions
Quest, isto é, não ceder à pressão dos colegas e

ser responsável pelas minhas ações.”

Marius, Reinstadt, Alemanha
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Subsídios de Assistência Internacional (IAG)
oferecem fundos equiparados de $5.000 a $30.000 para projetos
emparceirados entre os Lions clubs de países desenvolvidos e
os Lions clubes de países em desenvolvimento. Os IAGs apóiam
iniciavas de cuidados básicos com a saúde, educação e
alfabetização, água salubre e saneamento básico; desenvolvimento
rural e programas auto-sustentáveis, serviços aos cegos e
deficientes, além de projetos em prol do meio ambiente. Os
subsídios também são outorgados para as missões internacionais
dos Leões e em apoio aos esforços dos centros Leonísticos de
reciclagem de óculos.

Subsídios

Japão
Um subsídio de $30.000 financiou os Leões do Japão na sua
34ª missão médica às Filipinas. Os Leões do Distrito 334-E, do
Japão, viajaram para Manila para oferecerem exames médicos com
a ajuda dos Leões do Distrito 301-D2, das Filipinas. Mais de
10.000 pessoas se beneficiaram da missão.

República da Coréia
O Lions clube de Kota Kinabalu Host, do Distrito 308-A2, na Malásia,
formou parceria com o Distrito 354-D, da Coréia, e o Lions clube de
Seoul Hanam, para fornecerem água potável e melhores condições
de vida aos habitantes de dois povoados. LCIF equiparou as
contribuições dos Leões com um subsídio de $20.000.

Subsídios Padrão são aprovados para
projetos humanitários de grande escala, sendo o tipo
mais comum de subsídios outorgados. LCIF
providencia fundos equiparados de até $75.000 para
expandir as iniciativas de projetos humanitários dos
Leões. Os subsídios padrão já financiaram projetos
para unidades móveis de saúde, clínicas de
emergência, casas de repouso, unidades médicas e
oftalmológicas, casas para crianças de rua, centros
para os cegos e deficientes e escolas em países em
desenvolvimento.

Uruguai
Um subsídio no valor de $50.000 viabilizou a compra
de uma unidade de escaneamento CAT para o
Hospital Artigas, localizado em uma das mais remotas
cidades do Paraguai. O escaneamento CAT
proporcionará melhoria nos serviços de saúde na
região, sendo que mais de 1.000 pessoas poderão se
beneficar anualmente.

Nova Zelândia
Com um subsídio de $50.000, os Leões do Distrito
202-J, da Nova Zelândia, construíram e mobiliaram um
apartamento de hóspedes para os familiares dos
pacientes de câncer da região. Cerca de 1.000
pacientes e seus familiares irão usufruir do novo
apartamento do Lions todos os anos.

Kentucky, EUA
Um subsídio de LCIF no valor de $20.190 financiou a
renovação de banheiros no Acampamento Crescendo.
O acampamento, que serve crianças de todas as faixas
etárias portadoras de deficiências, recebe anualmente
2.500 crianças.
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Parceiros/Doadores
LCIF gostaria de expressar sua gratidão aos seguintes

parceiros que ajudaram a fomentar a missão humanitária

dos Leões alavancando seus recursos. Esses parceiros

também ajudaram a destacar LCIF para que fosse nomeada

a organização governamental número um do mundo com a

qual se formar parcerias, de acordo com a pesquisa

independente publicada pelo Financial Times. Os parceiros

compartilham a nossa dedicação em proporcionar melhoria

de vida para as pessoas carentes em todo o mundo.

Alcon

Allergan, Inc

O Centro Carter

Community Anti-Drug Coalitions of America

The Conrad N. Hilton Foundation

Eil Lilly & Co.

Essilor of America

The Global Health & Education Foundation

Habitat for Humanity International

Johnson & Johnson Asia & Corp.

LensCrafters

Merck & Co, Inc.

Moorfields Eye Hospital Foundation Trust

National Eye Institute

Comissão Interamericana de Controle ao Abuso de Drogas
da Organização dos Estados Americanos

Pfizer Inc.

Rexton, Inc.

Olimpíadas Especiais Olhos Abertos

United States Agency for International Development

Departamento de Estado Americano

Women’s Eye Health

Organização Mundial da Saúde

Principais 25 distritos com o maior percentual de aumento
em doações
Distrito País % de aumento
H-3 Peru 8802
LC-4 Brasil 5458
315-B4 Bangladesh 4762
121 Polônia 3383
305-N1 Paquistão 1714
LD-6 Brasil 1668
LB-1 Brasil 1637
S-2 Bolívia 1428
S-1 Bolívia 1403
D-4 Costa Rica 1364
107-F Finlândia 1351
B-8 México 1307
315-B2 Bangladesh 1260
300-F MD 300, Taiwan 1197
LD-2 Brasil 1046
R-3 República Dominicana 973
124 România 968
321-C1 Índia 948
T-4 Chile 918
323-G2 Índia 903
103-CC França 834
51-C Porto Rico 823
B-2 México 702
308-B2 Malásia 689
324-D2 Índia 679

Principais 25 distritos contribuintes em 2007-2008
Distrito País Doações (US$)
334-A Japão 1.603.306
330-A Japão 1.220.567
335-B Japão 975.991
336-A Japão 936.527
337-A Japão 931.911
354-D República da Coréia 841.597
335-C Japão 771.906
330-B Japão 730.228
336-C Japão 689.817
333-A Japão 665.238
333-C Japão 650.688
336-B Japão 618.308
336-D Japão 606.043
331-A Japão 546.792
334-B Japão 539.079
111-BS Alemanha 536.320
354-B República da Coréia 517.232
334-D Japão 511.610
337-C Japão 502.332
334-C Japão 492.268
337-D Japão 482.235
330-C Japão 466.938
355-D República da Coréia 465.930
355-A República da Coréia 462.554
108-IB1 Itália 437.531

“Como Companheiro Leão, quero dizer a
vocês como estou orgulhoso do seu

sucesso. Esta tem sido uma das mais
gratificantes parcerias da minha vida.”

Ex-Presidente dos Estados Unidos e Vencedor do
Prêmio Nobel, Jimmy Carter, falando dos Leões

e do programa SightFirst de LCIF.
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Como ajudar LCIF

a Fazer Milagres

Companheiros de Melvin Jones em 2007-2008:

22.994
Total de Companheiros de Melvin Jones:

284.875
Companheiros de Melvin Jones em 2007-2008:

10.079
Total de Companheiros de Melvin Jones
Progressivos:

51.045
Total de Clubes Companheiros de Melvin Jones
100 por cento:

216

O Programa de Companheiro de Melvin Jones foi instituído em 1973 em homenagem a Melvin

Jones, o fundador de Lions Clubs International. Os Títulos de Companheiro de Melvin Jones (CMJ) são outorgados em

reconhecimento às doações irrestritas de $1.000 à LCIF. Tais contribuições demonstram um forte compromisso com os serviços

humanitários e permite que LCIF faça milagres através do serviço. Para cada doação adicional de $1.000, uma comenda de

CMJ Progressivo é concedida. Existem 100 níveis no programa progressivo. Quando todos os sócios de um Lions clube tornam-

se Companheiros de Melvin Jones dentro de determinado ano fiscal, o clube torna-se CMJ 100 por cento.

Existem várias outras maneiras de apoiar LCIF. O Cruzeiro de LCIF junto com o Presidente do Conselho é feito em benefício à

Fundação. Durante os últimos 10 anos, Leões de todas as partes do mundo se juntaram ao Presidente do Conselho de LCIF para

um cruzeiro emocionante. O programa de Sócio Contribuinte é realizado anualmente e reconhece três níveis iniciais de apoio:

$20, $50 e $100. Para cada nível, existe um distintivo anual diferente. Os Leões que fazem uma doação planejada de qualquer

tipo ou valor poderão fazer parte do Programa de Legado dos Leões. A sociedade de doações planejadas foi estabelecida por

LCIF para prestar reconhecimento aos que deixaram um legadou ou doações vitalícias. Através do programa de Subsídios

Equiparados, os Leões têm suas contribuições equiparadas pelos seus empregadores, o que aumenta o valor da doação. Os

funcionários do governo americano podem fazer doações à LCIF com deduções automáticas em seus pagamentos através da

Combined Federal Campaign. As pessoas também podem contribuir à LCIF quando compram online através da

GiveBackAmerica.org

Para mais informações sobre como apoiar os esforços de LCIF no mundo inteiro, visite o site www.lcif.org, ou ligue para
630-571-5466. As doações a serem pagas com cartão de crédito podem ser feitas online no site www.lcif.org/donate.



Fundação de Lions Clubs International
DECLARAÇÃO DE ATIVIDADES Ano findo em 30 de junho de 2008

Temporariamente Permanentemente
Irrestrita restrita restrita Total

Receita, ganhos e outros tipos de apoio
Contribuições
Geral $ 2.970.782 $ 3.242.337 $ – $ 6.213.119
Campanha Sight First II – 72.253.231 – 72.253.231

Doações para fins de caridade, líquido – (3.796) – (3.796)
Lions Quest, líquido 789.372 – – 789.372
Retorno dos investimentos (18.992.486) – – (18.992.486)
Ganho líquido em câmbio de moedas 250.737 – – 250.737
Ativos líquidos liberados das restrições 29.519.264 (29.519.264) – –

Total da receita, ganhos e outros tipos de apoio 14.537.669 45.972.508 – 60.510.177

Despesas e perdas
Despesas relacionadas aos programas
Subsídios
SightFirst, líquido dos ajustes dos subsídios de 23.218.016 23.218.016
$1.258.965 e ajuste do desconto de $413.611

Padrão, líquido dos ajustes dos subsídios 6.371.771 – – 6.371.771
de $160.941

4 Pontos Básicos, líquido dos ajustes dos 3.595.653 3.595.653
subsídios de $74.061 e desconto de $35.710

Emergência, líquido dos ajustes dos subsídios 1.790.476 – – 1.790.476
de $134.524

Assistência Internacional, líquido dos ajustes 375.637 – – 375.637
dos subsídios de $13.592

Designados, líquido dos ajustes dos subsídios 5.636.756 – – 5.636.756
de $20.783

Grandes Catástrofes 1.350.000 – – 1.350.000
Humanitários 200.000 – – 200.000
Semente 29.840 – – 29.840

Programas de seviços
SightFirst 2.440.431 – – 2.440.431
Lions Quest 1.247.966 – – 1.247.966
Outros 656.896 – – 656.896

Total das despesas relacionadas aos programas 46.913.442 – – 46.913.442

Despesas não-relacionadas aos programas
Administrativas 4.472.462 – – 4.472.462
Captação 8.403.932 – – 8.403.932

Total das despesas não-relacionadas 12.876.394 – – 12.876.394
aos programas

Total das despesas e perdas 59.789.836 – – 59.789.836

ALTERAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO (45.252.167) 45.972.508 – 720.341

Ativos líquidos no início do ano 215.042.603 70.881.847 1.643.442 287.567.892

Ativos líquidos ao final do ano $169.790.436 $116.854.355 $1.643.442 $288.288.233
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Fundação de Lions Clubs International

DECLARAÇÃO DE
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA
30 de junho de 2008

ATIVOS 2008 2007

Caixa e Equivalentes de Caixa $ 28.011.123 $ 12.977.052

Contas a receber 154.075 263.937

Promessas a receber, líquido 16.807.697 5.027.711
Devidas - de Distritos dos

Lions Clubes fora dos
Estados Unidos 2.970.493 1.042.997

Devidas da Associação
Internacional de Lions Clubes 2.095.710 3.392.528

Juros acumulados a receber 1.787.645 1.206.788
Inventário, líquido da reserva

de $239.345 em 2008 e
$388.048 em 2007 922.533 922.477

Investimentos 288.331.359 308.497.467

Imóveis e Equipamento, líquido 1.873.061 2.756.188

Goodwill 943.839 982.755

Outros ativos: 467.513 494.214

TOTAL DOS ATIVOS $344.435.048 $337.564.114

PASSIVO E ATIVO LÍQUIDO

Contas a receber $ 608.142 $ -

Despesas acumuladas 20.910 14.972

Subsídios a pagar, líquido 55.198.569 49.730.943

Doações para fins de caridade 319.194 250.307

Valor do passivo 56.146.815 49.996.222

Ativos líquidos

Irrestrito 169.970.436 215.042.603

Temporariamente restrito 116.854.355 70.881.847

Permanentemente restrito 1.643.442 1.643.442

Total do ativo líquido 288.288.233 287.567.892

TOTAL DO PASSIVO
E DO ATIVO LÍQUIDO $344.435.048 $337.564.114

Fundação de Lions Clubs International

DECLARAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Ano findo em 30 de junho de 2008

2008 2007
Fluxo de caixa das
atividades operacionais

Alteração do ativo líquido $ 720.341 $ 49.740.293

Ajustes para reconciliação
alteração do ativo líquido
para disponível líquido em
caixa das atividades
de investimentos

Depreciação e amortização 951.344 1.016.823

Líquido realizado e não
realizado (ganhos) perdas
dos investimentos 35.354.314 (36.481.742)

Alterações dos ativos
operacionais e do passivo

Contas a receber 109.862 5.081

Promessas líquidas a receber

Juros a receber (580.857) (101.164)

Devidos - de Distritos dos Lions
Clubes fora dos Estados Unidos (1.927.496) (644.388)

Inventário (70.056) (325.697)

Contas a pagar e
despesas acumuladas 614.081 (12.825)

Subsídios a pagar 5.467.626 1.265.799

Doações para fins de caridade 68.887 18.294

Devidas de/para a Associação
Internacional de Lions Clubes 1.296.818 (2.056.063)

Disponível líquido em caixa
das atividades operacionais 30.224.878 9.973.606

Fluxo de caixa das atividades
de investimentos

Alteração dos investimentos
em caixa (15.188.207) (6.541.507)

Compras líquidas de
propriedades, imóveis e
equipamentos (2.600) (41.882)

Caixa líquido usado em
atividades de investimentos (15.190.807) (6.583.389)

Aumento de caixa e
equivalentes de caixa 15.034.071 3.390.217

Caixa e Equivalentes de Caixa
no início do ano 12.977.052 9.586.835

Caixa e Equivalentes de Caixa
ao final do ano $28.011.123 $ 12.977.052
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