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Gostaria de agradecer a todos que apoiaram a Fundação
de Lions Clubs International (LCIF) neste ano. Este foi
mais um ano de grandes sucessos e marcos históricos,
porém, mais importante ainda, conseguimos fazer
milagres para milhões de pessoas no mundo inteiro.
Você nos ajudou a salvar a visão da Gomez, no Equador,
ensinar habilidades de vida por meio do Lions Quest ao
Ivan, oferecer moradia de emergência para a Immacula
no Haiti e dar mais independência à Kate, na Austrália.

As inúmeras realizações de LCIF não teriam sido
possíveis sem o apoio de nossos parceiros. Os parceiros
são organizações, empresas e outras organizações
não-governamentais que compartilham a nossa visão.
Não fazemos parceria com qualquer empresa, mas apenas
aquelas que possuem os mesmos ideais do Lions. Somos
unidos pelo ideal de servir os mais carentes, seja finan-
ceiramente ou de forma colaborativa.

Neste ano, diversos novos parceiros nos ajudaram a
fomentar a nossa missão, incluindo uma parceria com
a Essilor para o erro de refração não corrigido, com
Bausch + Lomb Early Vision Institute para o tratamento
e a prevenção da catarata infantil, e a Iniciativa contra
o Sarampo com a Fundação Bill & Melinda Gates. No
próximo ano estaremos sabendo mais sobre essas parcerias
e sobre os programas que serão implementados.

Graças ao apoio dos Leões, parceiros e doadores,
LCIF continua como número 1 no ranking de melhor
organização não governamental do mundo inteiro com
a qual se fazer parceria. Continuamos firmes no com-
promisso de sermos responsáveis pelas doações feitas.

Espero poder continuar contando com o seu apoio
para que a nossa Fundação possa tornar os milagres em
realidade para as pessoas do mundo inteiro.

Juntos, “Nós Servimos”.

Al Brandel
Presidente do Conselho de LCIFde 2009-2010

Mensagem do Presidente do
Conselho de LCIF
Fazendo Milagres para Milhões

LCIF está oferecendo abrigo para as famílias no Haiti.

Centenas de famílias receberam as chaves para as suas novas casas em
Sichuan, China.

LCIF juntou-se à Clinton Global Initiative Um orfanato em Burkina Faso está
oferecendo um lar para os bebês com
HIV/AIDS.



Nós nos preocupamos. Nós Servimos, Nós realizamos.
Nossos programas humanitários concentram-se na preservação da visão, serviços aos jovens, atendimento
em casos de catástrofes e combate a doenças. A Fundação apóia os esforços dos Lions clubes de todo o
mundo ao servir as comunidades locais e internacionalmente. A Fundação de Lions Clubs International
(LCIF) é a organização caritativa oficial de Lions Clubs International.

MUITO OBRIGADO PELO SEU APOIO!
Somos Número 1. LCIF é a líder mundial em serviço humanitário. LCIF foi colocada como número 1 no ranking
de melhor organização não governamental do mundo inteiro com a qual ser fazer parceria por um estudo
independente do Financial Times.

Nosso Impacto em 2009-2010:

� 118.050 pessoas estão recebendo ajuda após uma
catástrofe por meio 161 Subsídios para Catástrofes
totalizando US$1,55 milhão.

� Milhões de pessoas se beneficiaram das reformas
nas escolas, equipamentos para hospitais, construção
de playgrounds para deficientes e centenas de outros
projetos se tornaram possíveis graças a 127 Subsídios
Padrão totalizando US$5,07 milhões.

� 1,7 milhão de pessoas podem enxergar
melhor devido a 37 Subsídios Sight-
First totalizando US$10,28 milhões.

� 200.000 jovens podem ser alcançados
por meio do Lions Quest devido a 30
Subsídios Quatro Pontos Básicos,
totalizando US$2,44 milhões.

� 23.569 pessoas possuem água
salubre devido a 36 Subsídios
de Assistência Internacional,
totalizando US$445.210.

� Inúmeras outras pessoas tiveram
melhoria de vida graças a 35
subsídios adicionais no valor der
U$3,9 milhões.

Levamos a Esperança.
Os subsídios financiam projetos Leonísticos de grande escala em prol da visão, promovem
a ajuda aos jovens, combatem deficiências, oferecem atendimento em casos de
catástrofes e na área da saúde. No ano fiscal de 2009-2010, LCIF outorgou US$24,36
milhões para financiar 426 projetos.

Oferecemos Programas Humanitários.
Nossos programas concentram-se na preservação da visão, serviços aos jovens,
atendimento em casos de catástrofes e combate a deficiências.

Somos Eficientes.
Cada dólar doado à LCIF é canalizado diretamente a um projeto para beneficiar
pessoas necessitadas. Os custos administrativos são cobertos pelos juros provenientes
dos investimentos.

As Parcerias Aumentam o Nosso Impacto.
LCIF trabalha arduamente para alavancar todas as doações através das parcerias com
organizações locais e internacionais, governos e empresas, conseguindo aumentar as
contribuições substancialmente, além do seu valor de face.

A Sua Contribuição é Importante.
No ano fiscal de 2009-2010, LCIF recebeu cerca de US$34,3 milhões em doações.*

Muito obrigado pelo seu apoio!

*As doações foram feitas em dinheiro e em promessas de doação. (Todos os valores em dólares americanos).
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Levamos a Esperança.

Reconstruindo Vidas e Comunidades

A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) tem o compromisso de ajudar
as comunidades quando são impactadas por catástrofes. A Fundação possui
40 anos de experiência em oferecer atendimento a longo prazo em casos de
catástrofes. Graças aos esforços de LCIF e dos Leões do mundo inteiro, as
comunidades afetadas por catástrofes podem ter esperança renovada no
futuro. Os Leões atendem em casos de catástrofes no mundo inteiro, desde
terremotos no Haiti, Chile e Turquia, enchentes no Taiwan, Filipinas, Samoa e
Tennessee, EUA, ou incêndios florestais na Austrália e Califórnia, EUA. No
caso de catástrofes, os Leões são os primeiros a socorrer, e os últimos a
saírem do local.

Esperança para Immacula

“Os Leões nos ajudaram a ter esperança novamente”, disse Immacula
Simeon. “Estávamos dormindo debaixo de lençóis, que nos protegiam do sol
e do vento. Não tínhamos dinheiro, comida ou água. Foi muito difícil. Mas
então os Lions Clubes chegaram, e tudo mudou.”

Em Porto Príncipe, três "cidades de barracas", nos bairros de Delmas,
Blanchard e Carrefour-Feuille, foram estabelecidas pelos Leões. A família de
Simeon, composta de sete pessoas, estava entre as 2.500 que receberam
abrigo na cidade de barracas do Lions. LCIF continua firme no compromisso
de reconstruir o Haiti.

Os Leões estão mobilizando mais de US$6,1 milhões para providenciarem
atendimento ao povo do Haiti, graças ao constante apoio dos nossos
companheiros. Os Leões esperam poder reconstruir moradias e hospitais,
voltando a desenvolver um sistema de cuidados com a visão, proporcionando
ainda auxílio aos deficientes, inclusive àqueles cuja deficiência é decorrente
desta catástrofe. O primeiro projeto foi o de construir moradias provisórias
para 600 famílias em outubro de 2010, sendo que projetos adicionais estão
em andamento.

Uma casa para Nang

Nang Chen está aproveitando a vida em sua nova casa. Ela mora no Vilarejo
de Peng Hua Lions, localizado na Província de Sichuan, China.

Há mais de dois anos, sua família perdeu tudo em um terremoto devastador
que atingiu a China Central. Moraram em barracas fornecidas pelo Lions até
que os Leões providenciaram uma casa para ela e 425 outras famílias.

Depois do terremoto em maio de 2008, vilarejos por toda a China ficaram
completamente destruídos. As Contribuições dos Leões de todo o mundo
permitiram que LCIF fornecesse mais de US$3 milhões, tanto para socorro
imediato como para reconstrução a longo prazo. A reconstrução do Vilarejo
Peng Hua foi um dos muitos projetos apoiados por LCIF. O Vilarejo KuZhuBei

Nang Chong Chen, China

Louisiana, EUA

Taiwan



Atendimento em Caso de
Catástrofe da Fundação de
Lions Clubs International

� O primeiro subsídio outorgado por LCIF foi
em 1973 para o socorro após as enchentes
em Dakota do Sul, nos EUA

� Em 41 anos, LCIF concedeu mais de 3.000
subsídios de emergência, totalizando mais
de US$ 25 milhões

� A Fundação concede quase US$ 2 milhões
anualmente em subsídios de emergência

� Estes fundos proporcionam alimento, água,
primeiros-socorros e outras necessidades
imediatas após uma catástrofe natural

� 100 % das todas as doações vão
diretamente aos necessitados

� Os projetos são executados por Leões da
comunidade

� Esses foram os fundos mobilizados para as
catástrofes:

• US$ 15 milhões para o tsunami no
Sul da Ásia

• US$ 5 milhões para os projetos
decorrentes do Furacão Katrina
desenvolvidos em quatro estados

• US$ 3 milhões para as vítimas do
terremoto na China

• US$ 6,1 milhões para o terremoto
no Haiti
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de Lions está sendo construído na provincial de Yunnan, e ele inclui
180 casas, uma escola e um hospital. No total, mais de 35.000
moradores do vilarejo se beneficiarão.

Melhorias na Saúde dos Estudantes

Diariamente, entre 50 e 60 estudantes recebem serviços, inclusive
atendimento psiquiátrico e dentário, além de programas sobre
educação na área da saúde na nova clínica. A clínica de saúde foi
aberta na Escola Secundária de Chalmette, em Louisiana, no início
do ano escolar americano de 2009-2010.

Com um apoio financeiro de LCIF totalizando mais se US$ 1,17
milhão, os Leões trabalharam junto aos dirigentes escolares de

Chalmette para criarem o centro de saúde e a biblioteca. Os
serviços são gratuitos, não importa se existe um plano de saúde.
Tanto a produtividade como a frequência dos alunos aumentaram
desde a inauguração da clínica.

Cerca de 5 anos atrás, o Furacão Katrina deixou uma trilha de
destruição em toda a costa do Golfo nos EUA, como no Mississippi,
Alabama, Flórida e Louisiana. Os Leões de todo o mundo apoiaram
os esforços de socorro, mobilizando mais de US$5 milhões.

“Os Leões nos ajudaram a ter esperança
novamente.” –Immacula Simeon
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Celebrando 25 anos de Desenvolvimento dos Jovens

Neste ano, o Lions Quest está celebrando 25 anos de
desenvolvimento positivo dos jovens. O programa serviu 12
milhões de estudantes em 60 países. LCIF e os Leões possuem
um longo histórico de apoio aos jovens em suas comunidades.
Com o Lions Quest, os Leões estão fazendo exatamente isto
– criando adultos saudáveis em todo o mundo.

Excelência para o Ivan

Ivan Villaverde não era um bom aluno. Ele era desobediente e
nunca prestava atenção nas aulas. Agora, graças ao Lions
Quest, Ivan e centenas de outros estudantes no Paraguai estão
mostrando excelência na escola. O Lions-Quest aproxima as
escolas, comunidades e famílias em prol da juventude.

“Ele é um excelente exemplo, pois tem pais que se
envolveram e são muito atuantes na educação de seus filhos”,
disse Lilian Montania, a professora do Ivan no Lions Quest. Sua mãe, Ursulina
Villaverde, admite que seu filho era um tanto problemático, mas agora está
fazendo escolhas acertadas.

Crescimento Global

No momento em que o Lions Quest marca 25 anos de trabalho com os jovens, o
programa continua se desenvolvendo no mundo inteiro. Neste ano, três novos países
estão implementando o programa, como resultado dos subsídios outorgados por
LCIF, inclusive a Bulgária, Ilhas Maurício e Filipinas.

Desenvolvimento em Chicago

Um subsídio de US$10.000, outorgado pelo Bank of America, está apoiando o
desenvolvimento de escolas públicas na grande Chicago, Illinois, EUA. A divisão
do Bank of America em Chicago outorgou um subsídio tendo como base a
presença positiva do programa nas escolas públicas de Chicago (CPS). No sistema
da CPS, a taxa de formatura no segundo grau é um pouco mais de 50 por cento,
sendo que menos de dois terços dos alunos atendem ou excedem os critérios
estabelecidos para o segundo grau. Graças ao subsídio, o Lions Quest tem maior
alcance em termos de alunos que precisam de habilidades de vida.

Heróis em Vermont

“Os jovens são extremamente capazes de servir as pessoas necessitadas em suas
comunidades ”, disse o Presidente do Conselho de LCIF, Al Brandel. “O projeto
Alimento para o Coração mostra o impacto positivo que pode causar quando os
jovens e os Lions clubes trabalham juntos.”

O Pittsford Lions Clube e o terceiro ano da Rutland Town School em Vermont,

Apoiamos os jovens.

“Os jovens são extremamente
capazes de servir as pessoas

necessitadas em suas
comunidades ”

–Al Brandel

Lilian and Ivan, Paraguai
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EUA, fizeram uma parceria de serviço para os Heróis Comunitários em um
concurso patrocinado pelo Lions Quest. Os estudantes participam regularmente em
aprendizado de serviço por meio do programa, realizando projetos de serviço na
comunidade que reforçam o aprendizado em sala de aula.

Devido ao projeto conjunto de serviço, os Leões e os estudantes coletaram 563
quilos de alimentos durante uma campanha de alimentação realizada na escola. Os
alimentos coletados foram doados para bancos de alimentos locais para serem
distribuídos aos carentes. Para homenagear o vencedor, o Presidente do Conselho
Brandel visitou o Lions clube e os alunos do terceiro ano em reconhecimento ao
compromisso que demonstraram com o servir.

Grande Mérito na Noruega

O mais alto mérito foi outorgado ao Lions Quest na Noruega pelo Diretor de Educação
e Treinamento, que faz parte do Ministério da Educação, pela prevenção de compor-
tamentos problemáticos e aprimoramento de habilidades sociais nas crianças. Apenas
10 programas dos 30 avaliados na Noruega receberam esta homenagem por terem
efeito comprovado.

Angela: Uma Educadora Estelar

“Lions Quest proporcionou aos estudantes um melhor sentido comunitário em nossa
escola, ensinando a eles como lidar com situações de perigo e terem um comportamento
saudável”, disse Angela Troppa. Ela foi nomeada como a vencedora do prêmio
Educadora do Lions Quest. Troppa, uma assistente social da Escola Elementar Fairview,
em Springfield, Illinois, foi selecionada pela implementação bem-sucedida do programa
Lions Quest. O Prêmio de Educador foi criado para celebrar as contribuições dos
educadores nos Estados Unidos que estão investidos no desenvolvimento positivo
dos jovens.

Melhora o desenvolvimento
acadêmico

Diminui a desistência nas escolas

Aumenta o compromisso com a escola

Diminui o uso de drogas, álcool e
tabaco

Reafirma o compromisso ao serviço
humanitário

Aprimora as habilidades de tomada
de decisão

Diminui a violência em geral

�

�

�

�

�

�

�

Benefícios do Lions-Quest

EDUCATOR
AWARD

Japão Noruega Angela Troppa, Illinois, EUA



� Concedeu US$ 241 milhões para1005 projetos em
102 países

� Proporcionou 7,68 milhões de cirurgias de catarata
para restauração da visão

� Preveniu a perda grave da visão de 30 milhões de
pessoas.

� Aprimorou os serviços de atendimento oftalmológico
para centenas de milhares de pessoas.

� Realizou 137 milhões de tratamentos contra a
oncocercose

� Construiu ou ampliou 315 hospitais/clínicas/
enfermarias oftalmológicas

� Modernizou 389 centros oftalmológicos fornecendo
equipamentos

� Promoveu treinamento para o gerenciamento de
186 instalações

� Treinou 659.000 oftalmologistas, enfermeiras e
outros profissionais da área oftalmológica, além
de agentes de saúde locais

Nosso sucesso

Visão para 30 milhões… e muitos mais no futuro

A Evelyn no Arizona, Hasan em Camarões, Huang na China e Coria na
Argentina estão entre os mais de 30 milhões de pessoas que agradecem
ao SightFirst devido à recuperação da visão.

Lançado em 1990, o programa SightFirst está celebrando 20 anos
de recuperação da visão e prevenção da cegueira em nível mundial.
O programa Leonístico SightFirst visa criar sistemas oftalmológicos
abrangentes para combater as principais causas da cegueira e oferecer
atendimento aos cegos ou deficientes visuais. Os Leões realizam e
administram projetos do SightFirst em parceria com autoridades locais
na área da saúde, profissionais de cuidados com a visão e outras
organizações não-governamentais.

Por meio de campanhas de angariação de fundos os Leões estão
investindo US$415 milhões no programa SightFirst. Em média, cerca de
US$6 em doações resulta na restauração da visão ou na prevenção da
cegueira para uma pessoa.

O programa é ampliado todos os anos. Neste ano, o SightFirst iniciou
projetos na República Central Africana e no Burundi.

Nós salvamos a visão.

Prevenção da cegueira para a Patricio

“Meus pais já morreram. Eles ficaram cegos por terem sido atacados por um
pequeno verme em seus olhos. Agora tudo está diferente. Raramente vemos
pessoas cegas aqui”, disse Patricio Gomez. Ela não mais se preocupa em
sofrer o mesmo destino dos seus pais. O Equador tornou-se a segunda nação
nas Américas a erradicar a transmissão
da oncocercose, ou doença dos rios.

Isto tornou-se possível graças ao
Programa de Eliminação da Oncocercose
nas Américas, uma parceria comunitária
da qual faz parte os Leões e outros
voluntários em países endêmicos. LCIF
financia os esforços de parceria e também
o trabalho dos voluntários, proporcio-
nando ensinamentos sobre a doença e a
distribuição de medicamentos nos países
endêmicos. A Fundação já apoiou 137
milhões de tratamentos com o Mectizan®
para o controle e eliminação da doença
no mundo inteiro.
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Evelyn, Arizona, USA
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Proporcionando a visão novamente para a Nicole
“Esses Leões lhe darão a visão de volta", disse Nicole, uma avó de 63 anos de idade que passou pelo
exame de vistas realizado na comunidade e foi encaminhada ao Centre Ophtalmologique Masina,
na República do Congo para tratamento adicional. Tendo sido inaugurado em outubro de 2009, o
centro estará treinando anualmente 12 oftalmologistas, 40 cirurgiões de catarata, 140 dirigentes de
clínicas oftalmológicas, como também, 300 voluntários comunitários que estarão envolvidos em
diferentes subprojetos em diversas fases de treinamento. LCIF aprovou um subsídio de US$3,2
milhões para ajudar a financiar o projeto, sendo que o Distrito Múltiplo 111, da Alemanha, também
contribuiu generosamente ao projeto.

Árvores para o Grant
“Mãe, esta árvore tem agulhas pontiagudas nos galhos”, disse Grant, após ter percebido pela primeira
vez as “agulhas” presas nos galhos do pinheiro. Tendo apenas quatro anos de idade, Grant foi encam-
inhado para exames quando ficou constatado que tinha problemas de visão que poderiam levar à
ambliopia. Após o tratamento, os médicos esperam que ele volte a ter visão perfeita, sem mais precisar
de usar óculos. Neste ano, Grant representou a criança de número 1 milhão que foi examinada por
meio do programa Exames de Visão, financiado pelo subsídio Quatro Pontos Básicos de LCIF
de 2001 a 2010.

“Não tenho palavras para agradecer os Leões. Não tínhamos ideia do que ele tinha, pois nunca
reclamava de nada. Ele estaria cego aos 9 anos, caso não tivesse recebido tratamento” disse Janan
Rustan, a mãe de Grant.

Visão para Handapangodage
Handapangodage Don Rusiru Harita Perera pode agora enxergar o quadro negro, na sala do quarto ano
primário, em Panadura, Sri Lanka. Ele não sabia que sofria das vistas até que foi examinado pelo Sight
for Kids na sua escola, tendo sido encaminhado para tratamento adicional. Sua visão ficou quase que
completamente restaurada, podendo enxergar bem, mesmo com a vista que apresentava problemas.
Os Leões também lhe ofereceram óculos gratuitos.

Ele é uma das 10 milhões de crianças que se beneficiaram do programa Sight for Kids. Tendo sido
lançado em 2002, o programa consiste de uma parceria da LCIF com a Johnson & Johnson. Até a
presente data, a Johnson & Johnson concedeu US$ 1,55 milhão para o financiamento do programa.
Dos 10 milhões de crianças examinadas, 275.000 foram encaminhadas para avaliação médica mais
precisa, sendo que mais de 75.000 receberam óculos e 55.000 receberam tratamentos para doenças
oftalmológicas diversas.

Uma vida plena para a Ge
Quando as bandagens foram retiradas dos olhos da Ge Sang, ela se comoveu e expressou o seu
agradecimento com lágrimas nos olhos. Esta mulher de 77 anos de idade, residente no Tibet é apenas
uma dos 5 milhões de pessoas que tiveram a visão restaurada, graças ao SightFirst China Action (SFCA).
Sang tornou-se cega anos atrás, devido à catarata, sendo que sua parente, de apenas oito anos de
idade, era obrigada a oferecer-lhe cuidados. Graças à operação gratuita oferecida pela SFCA, Sang tem
agora a sua visão restituída e pode novamente aproveitar de uma vida normal. Durante mais de 16
anos, LCIF, em colaboração com o governo e o ministério da saúde tem fortalecido a infraestrutura dos
cuidados com a visão nos países mais populosos do mundo, criando sistemas e unidades oculares nos
hospitais.
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Aumentando a independência

Uma das áreas de serviço da Fundação de Lions Clubs International
é a ajuda aos deficientes. A Fundação oferece financiamento para
programas que aprimoram a educação, oferecem oportunidades
de emprego e treinamento, aumentam a independência e provi-
denciam apoio à saúde emocional e física. LCIF tem o compromisso
de dar poder aos deficientes.

Ouro para Kate

“Quando Kate passou pelo programa Olhos Abertos notamos que
ela estava com a receita de óculos errada – ela tinha na verdade
hipermetropia e não miopia. Opening Eyes tem sido muito
importante para a nossa família”, disse Greg Simmons, o pai de
Kate. Desde que recebeu os novos óculos, Kate já ganhou uma
medalha de ouro, duas de prata e duas de bronze em tênis e
natação.

Kate é uma dos 200.000 atletas de 85 países que agora têm
acuidade da visão devido ao programa Olhos Abertos, uma
parceria com as Olimpíadas Especiais. O
programa Olhos Abertos oferece exames de
vistas e óculos, e tratamento regular para
os atletas das Olimpíadas Especiais. LCIF
ofereceu $11 milhões em financiamento para
tal programa, e os Leões em todo o mundo
se voluntariaram oferecendo seu tempo para
fazerem parte dos exames. Neste ano, a
nossa parceria estará comemorando o seu
10° aniversário.

Damos poder aos deficientes.
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Parceiros corporativos e Governamentais:

Alcon

Bank of America

Bausch + Lomb Early Vision Institute

Clinton Guistra Foundation

Essilor

Johnson & Johnson, Asia-Pacific Vision Care

Merck & Co., Inc.

Noor Dubai

Comissão Interamericana de Controle do Uso de
Drogas da Organização dos Estados Americanos

Rexton

USAID (Agência dos EUA para Desenvolvimento
Internacional)

Departamento de Estado dos EUA

Parceiros colaboradores:

Centro Carter

Community Anti-Drug Coalitions of America

National Eye Institute

Special Olympics International

Organização Mundial da Saúde

Celebrando nossos parceiros no servir

Junto com o generoso apoio dos sócios dos Lions clubes do mundo inteiro, LCIF agradece também ao apoio essencial de nossos parceiros.
Graças aos parceiros de LCIF, os Leões podem providenciar ajuda humanitária aos carentes do mundo inteiro – salvando a visão,

ajudando aos deficientes, apoiando os jovens e oferecendo ajuda em casos de catástrofes.
Muito agradecemos aos nossos parceiros do passado, presente e futuro, por terem se unido à LCIF e à nossa rede de 1,35 milhão de

Leões em 206 países e áreas geográficas. Juntos, melhor poderemos servir às nossas comunidades e à comunidade global.

Alavancagem dos Nossos Esforços

LCIF gostaria de expressar sua gratidão aos seguintes parceiros financeiros e colaboradores que ajudaram a avançar a missão humanitária
dos Leões e a alavancar seus recursos. Tais parceiros também ajudaram a impulsionar LCIF para que fosse classificada como N°1 no
ranking de organizações não-governamentais do mundo com as quais se fazer parcerias, de acordo com uma pesquisa independente do
Financial Times. Nossos parceiros compartilham o espírito de humanitarismo e dedicação ao aprimoramento da existência humana.
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Nós fazemos parcerias.

Além dos parceiros mencionados acima, os Leões do mundo inteiro fazem parcerias com governos locais, organizações, corporações,
ministérios da saúde e educação, além de outros grupos locais. Tais parcerias representam um apoio vital aos projetos Leonísticos nas
comunidades locais.

Vision Care

World Health
Organization



O Que os Nossos Parceiros Estão Dizendo

“"Por meio da Iniciativa de Catarata Pediátrica, a Bausch + Lomb e os Leões farão a diferença nas
vidas das crianças, suas famílias e as comunidades onde residem. Não posso pensar em melhor
parceria para cumprir a nossa missão de ajudar essas crianças… pois a nossa visão é a visão delas."
Paul H. Sartori, Vice-Presidente Corporativo de Assuntos Públicos e Recursos Humanos, Bausch + Lomb

“A melhor maneira de assegurarmos que uma organização sem fins lucrativos receba contribuições
é demonstrando aos doadores potenciais que realmente estamos fazendo alguma coisa útil com os
fundos que arrecadamos. É exatamente isto que os Leões têm feito em todo o mundo, tanto quanto
ou melhor que qualquer organização não-governamental que eu conheça".
Ex-presidente dos EUA, Jimmy Carter, Fundador do Carter Center

“A Essilor International está contente em poder embarcar nesta parceria de longo prazo com
LCIF. A missão da Essilor Corporate, ‘Veja o Mundo Melhor,’ complementa fundamentalmente a
principal missão de LCIF de combater a cegueira. As equipes da Essilor e de LCIF, trabalhando
juntas agora e no futuro, levarão a possibilidade de melhorias na área oftalmológica para os
deficientes visuais, para que tenham vidas mais felizes e produtivas.”
Hubert Sagnières, CEO da Essilor International
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“Nunca tivemos uma parceria tão importante na história das Olimpíadas
Especiais do que esta com os Lions Clubes.”
Dr. Tim Shriver, Presidente e CEO da Special Olympics International



Prevenindo a Catarata Pediátrica

O Bausch + Lomb Early Vision Institute e LCIF lançaram em parceria a iniciativa da
catarata pediátrica para identificarem, financiarem e promoverem métodos inovadores de
superação desta doença debilitante, visando benefícios a longo prazo para as crianças,
sua famílias e comunidades em geral.

No primeiro ano fiscal, o programa estará focado na República Popular da China,
onde pelo menos 40.000 crianças sofrem de catarata pediátrica. A Iniciativa também
está financiando pesquisa básica que visa melhor compreender as causas da catarata
pediátrica e seu tratamento.

A Bausch + Lomb contribuiu com US$350.000 para LCIF no ano piloto do programa
para lançar a parceria.

Novos programas de parcerias
Estabelecendo Novas Parcerias

Prevenção do Erro de Refração Não Corrigido

LCIF está lançando uma nova parceria com a Essilor International,
para apoiar serviços abrangentes de assistência ao erro de
refração não corrigido (URE). A parceria estará desenvolvendo e
ampliando sistemas sustentáveis que têm como alvo populações carentes.

Os Leões e a Essilor estarão identificando instituições em áreas onde exista
necessidades prementes de prevenção da cegueira, mas não possuem os
serviços URE. Planos de ação serão desenvolvidos junto aos Leões locais, sendo
depois apresentados ao SightFirst para possível financiamento. A Essilor oferecerá
acesso a equipamentos de baixo custo e funcionários experientes para a
implementação dos programas piloto no próximo ano em determinados países da
África. A Essilor também estará oferecendo aos Leões lentes exclusivas a preços
módicos para os propósitos humanitários Leonísticos no mundo inteiro.

Compromisso com a Juventude

A Fundação de Lions Clubs International juntou-se à Clinton Global
Initiative, que reúne líderes globais para aconselhar e implementar
soluções inovadoras sobre os assuntos mais desafiantes em termos
mundiais. Temos o compromisso de ajudar os jovens, despertando a
conscientização sobre os benefícios da aprendizagem social e emotiva
(SEL), implementando o programa Lions Quest em todo o sistema de um distrito
escolar nos EUA até 2013.

Como membro da iniciativa, LCIF espera aumentar o apoio de parceiros para
o Lions Quest, como também, trabalhar com outros líderes no desenvolvimento
humanitário, pertencentes a grandes corporações e fundações sem fins lucrativos.
As conexões foram feitas através desta rede, que certamente beneficiarão
outros vários programas de LCIF, desde a visão até o atendimento em casos
de catástrofes.
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Sérvia



15

Muito obrigado

Doadores US$10.000 a US$24.999

Jagdish Aggarwal, Índia

Gyou-Ho Ahn, Rep. da Coréia

Isamu Arino, Japão

Kanaksinh Babla, Quênia

Po-Kuang Chang, MD 300 Taiwan

Kun-Mao Chen, MD 300 Taiwan

Li-Fung Chen, MD 300, Taiwan

Ta-Lung Chiang, MD 300 Taiwan

Wen Shien Chiu, MD 300 Taiwan

Richard Davis, Texas, Estados Unidos

Yasumasa Furo, Japão

Alexis Gomes, Rep. do Congo

Jin-Ok Ha, Rep. da Coréia

Soon-Tai Hong, Rep. da Coréia

Kwang-Soo Jang, Rep. da Coréia

Shin-Chul Kang, Rep. da Coréia

Susan Lanier, Alabama, Estados Unidos

Yoshio Mizobuchi, Japão

Yukinori Omura, Japão

Asit Patra, Índia

Natwarlal Pattni, Tanzânia

Kang Hoon Rhee, República da Coréia

Suwan Saengsukiam, Tailândia

Satoshi Sakama, Japão

Allan Scott, Austrália

Shigeharu Shibuta, Japão

Dong-Min Shin, Rep. da Coréia

Salvador Sindona Filho, Brasil

Yasuo Suzuki, Japão

Jung-Chi Tai, MD 300 Taiwan

Wing-Kun Tam, Hong Kong, China

Viwat Tungwiwat, Tailândia

Constance Vann, Illinois, Estados Unidos

Elmer Wang, MD 300 Taiwan

Jennie Wu, MD 300 Taiwan

Yung-Chang Yang, MD 300 Taiwan

Young-Do Yoo, Rep. da Coréia

US$25.000-US$49.999

Naresh Aggarwal, Índia

Jin Chang Diao, China

J Moritz Grolimund, Indiana, Estados
Unidos

Alice Chitning Lau, China

Robert Libin, New York, Estados Unidos

Weiwen Lu, China

Hong Joo Kim, Rep. de Coréia

Yoshinori Nishikawa, Japão

Murusupally Rao, Índia

Henry Robinett, Washington, Estados
Unidos

Kishore Verma, Índia

Seiki Yamaura, Japão

US$75.000-US$90.000

Dr. Sang-Do Lee, Rep. da Coréia

V Venkata Krishna Reddy, Índia

*Reflete contribuições em dinheiro rece-
bidas de indivíduos, de 1° de julho de
2009 a 30 de junho de 2010

Muito agradeço aos doadores que ajudaram a avançar a causa e a missão de LCIF, aumentando os programas humanitários neste ano.

Acordo concedido à LCIF
Um sócio do Maplewood Lions Club em Nova Jersey, EUA, o Governador de Distrito Philip
Stern, transformou um processo jurídico em serviço humanitário com a sua recente doação.
Sendo advogado, Stern resolveu um processo jurídico envolvendo uma coleta indevida de
dívida, sendo que, conforme sua sugestão, o juiz resolveu conceder o montante do acordo
no valor de $95.000 à LCIF. “Sempre houve um paralelo entre o meu trabalho de advocacia
e meu envolvimento pessoal com o Lions. Estou feliz em ter esta oportunidade de unir
as duas funções em minha vida, sabendo que LCIF utilizará cada dólar para ajudar as
pessoas menos afortunadas”, disse ele.
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10 principais distritos contribuintes

País, Distrito Doações (US$)

Japão, 334-A $1,077,123

Índia, 323-A3 $1,057,631

Japão, 335-B $559,626

Japão, 330-B $470,097

Coréia, Distrito 354 $438,953

Coréia 354-B $380,407

MD300, Taiwan,
300-C3 $350,000

Japão, 335-C $323,556

Japão, 336-A $292,927

Japão, 337-A $288,807

10 principais distritos contribuintes per capita

País, Distrito Doação média por
sócio US$

Japão, 334-A $202

Índia, 323-A3 $188

MD 300, Taiwan, 300-B2 $156

Hong Kong & Macau, 303 $145

China, 381 $137

Luxemburgo, 113 $122

MD 300, Taiwan, 300-C3 $115

MD 300, Taiwan, 300-E1 $114

Nova Jersey (EUA), 16-D $103

MD 300, Taiwan, 300-B1 $98

10 principais distritos com o maior
percentual de aumento nas doações

País, Distrito % de aumento

Índia, 321-D 2773%

Canadá, N3 1496%

Índia, 324-D6 1494%

Brasil, LC-5 1192%

Luxemburgo, 113 1115%

Brasil, LD-8 1006%

Índia, 323-G1 984%

MD 300, Taiwan,
300-C1 910%

Brasil, LC-2 783%

Egito, 352 764%

*doação mínima de US$1.000 em 2008-09
e 2009-10

Ajude-nos a aumentar o nosso impacto
Cada doação é canalizada diretamente a um projeto humanitário. O seu apoio poderá nos ajudar a impactar ainda mais
pessoas no mundo inteiro. As doações online podem ser feitas no site www.lcif.org/donate.

Salvando a Visão de 500.000
A família de Aruna A. Oswal fez a maior doação pessoal para
LCIF em seus 40 anos de história. Em abril de 2008, a família
fez uma promessa de doar $3 milhões à Campanha SightFirst
II para contribuir com a expansão do programa. Neste ano, ela
doou mais de US$1 milhão para fundamentar ainda mais seu
compromisso, além da maior doação feita para o atendimento
emergencial após a catástrofe no Haiti. A doação de Oswal
tem o potencial de salvar a visão de até 500.000 pessoas.
“Tenho paixão pelo SightFirst e gostaria de fazer ainda mais.
É um sonho maravilhoso poder erradicar a cegueira do
mundo”, disse ela. Oswal é sócia do Lions Clube de Juhu,
Mumbai, Índia, e ex-governadora de distrito do Lions.



Haiti

Comitê Executivo de LCIF em 2009-2010
Al Brandel, Presidente do Conselho, Ex-Presidente Internacional Imediato, Eberhard J. Wirfs, Presidente
Internacional, Ex officio (centro); Sid L. Scruggs III, Primeiro Vice-Presidente (à direita); Wing-Kun Tam,
Segundo Vice-Presidente (à esquerda); (fila de trás, da direita para a esquerda) Klaus Tang, Assessor
Nomeado; Dr. Tae-Sup Lee, Ex-Presidente Internacional e Assessor Nomeado; Tadao Sugimoto,
Vice-Presidente do Comitê e Diretor Internacional; Anne Smarsh, Secretária e Diretora Internacional;
Dr. Ing. Enrico Cesarotti, Tesoureiro e Diretor Internacional; (não consta na foto) Kwang-Soo Jang,
Diretor Internacional



Fundação de Lions Clubs International

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS
30 de Junho

PATRIMÔNIO 2010 2009

Caixa e equivalentes de caixa $12.191.302 $31.484.209

Contas a receber 202.530 251.849

Promessas de doação a receber, líquido 972.940 9.650.802

Quotas do exterior
Distritos Leonísticos 3.295.545 3.144.315

Quotas da Associação Internacional
de Lions Clubes 4.205.888 299.782

Juros acumulados a receber 551.802 33.059

Inventário, reserva líquida
$126.383 em 2010 e
$191.696 em 2009 692.198 926.601

Investimentos 256.563.948 215.767.835

Propriedades e equipamento, líquido 126.820 1.087.323

Outros ativos – 4.000

TOTAL DOS ATIVOS $278.802.973 $262.649.775

TOTAL DO PASSIVO E ATIVO LÍQUIDO

Contas a pagar $155.050 $361.281

Despesas acumuladas 173.579 12.568

Subsídios a pagar 36.360.714 45.290.754

Doações para fins de caridade 289.507 300.964

Total do passivo 36.978.850 45.965.567

Patrimônio Líquido

Irrestrito 120.215.559 100.091.717

Restrito temporariamente 121.108.564 116.092.491

Restrito permanentemente 500.000 500.000

Patrimônio total líquido 241.824.123 216.684.208

TOTAL DO PASSIVO E

ATIVO LÍQUIDO $278.802.973 $262.649.775

Fundação de Lions Clubs International

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Ano findo em 30 de junho

2010 2009
Fluxo de caixa das
atividades operacionais

Mudança no ativo líquido $25.139.915 $(71.604.025)

Ajustes a serem reconciliados
mudança no ativo líquido
para caixa líquido (usado em)
atividades operacionais

Depreciação e amortização 1.015.537 900.913

Boa-vontade e perda nos
ativos intangíveis – 1.370.790

Líquido realizado e não realizado
(ganho) perda nos investimentos (19.107.809) 64.417.020

Mudanças no ativo e passivo
operacional

Contas a receber 49.319 (97.774)

Promessas de doação a receber, líquido 8.677.862 7.156.895

Juros a receber (518.743) 1.754.586

Quotas dos distritos
Leonísticos do exterior (151.230) (173.822)

Quotas da Associação Internacional
de Lions Clubes (3.906.106) 1.795.928

Inventário 234.403 65,932

Outros ativos 4.000 (4.000)

Contas a pagar e
despesas acumuladas (45.220) (255.203)

Subsídios a pagar (8.930.040) (9.907.815)

Doações para fins de caridade (11.457) (18.230)

Caixa líquido (usado em)
atividades operacionais 2.450.431 (4.598.805)

Fluxo de caixa das
atividades de investimentos

Mudança nos investimentos em caixa (21.688.304) 8.146.504

Compra de propriedade líquida,
planta e equipamento (55.034) (74.613)

Caixa líquido (usado em)
proveniente das
atividades operacionais (21.743.338) 8.071.891

(Diminuição) aumento no caixa e
equivalentes de caixa (19.292.907) 3.473.086

Caixa e equivalentes de caixa no
início do ano 31.484.209 28.011.123

Caixa e equivalentes de caixa ao
final do ano $12.191.302 $31.484.209
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Fundação de Lions Clubs International

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES
Ano findo em 30 de junho de 2010

Temporariamente Permanentemente
Irrestrito restrito restrito Total

Receita, ganhos e outros tipos de apoio
Contribuições
Gerais $14.387.015 $10.915.903 – $25.302.918
Campanha SightFirst II – 9.040.392 – 9.040.392

Doações para fins de caridade, líquido – (27.719) – (27.719)
Lions Quest, líquido 529.690 – – 529.690
Retorno dos investimentos 26.679.594 76.914 – 26.756.508
Ganho líquido no câmbio de moedas 208.273 – – 208.273
Ativos líquidos liberados das restrições 14.989.417 (14.989.417) – –

Receita total, ganhos e outros tipos de apoio 56.793.989 $5.016.073 – 61.810.062

Despesas
Despesas relacionadas a programas
Subsídios
SightFirst, líquido dos ajustes de subsídios $332.181 10.275.656 – – 10.275.656
Padrão, líquido dos ajustes de subsídios $280.231 5.066.907 – – 5.066.907
4 Pontos Básicos, líquido dos ajustes de subsídios $173.978 2.439.708 – – 2.439.708
Emergência, líquido dos ajustes de subsídios $105.822 1.134.178 – – 1.134.178
Assistência Internacional, líquido dos ajustes de subsídios $3.297 445.210 – – 445.210
Designados, líquido dos ajustes de subsídios $29.587 3.649.414 – – 3.649.414
Outros subsídios, líquido dos ajustes de subsídios $222.812 197.188 – – 197.188

Programas de serviços
SightFirst 2.771.419 – – 2.771.419
Lions Quest 1.450.925 – – 1.450.925
Outros 426.851 – – 426.851

Despesas totais relacionadas a programas 27.857.456 – – 27.857.456

Despesas totais não-relacionadas a programas
Administrativo 5.063.455 – – 5.063.455
Desenvolvimento 3.749.236 – – 3.749.236

Despesas totais não-relacionadas a programas 8.812.691 – – 8.812.691

Total das despesas 36.670.147 – – 36.670.147

MUDANÇAS NO ATIVO LÍQUIDO 20.123.842 5.016.073 – 25.139.915

Ativo líquido no início do ano 100.091.717 116.092.491 500.000 216.684.208

Ativo líquido ao final do ano $120.215.559 $121.108,564 $500.000 $241.824.123
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