
Fundação de
Lions Clubs International

Os serviços humanitários são centrais para a missão de Lions Clubs International. Os 1,35 milhão de
Leões em 206 países e áreas geográficas estão engajados no espírito de servir os menos privilegiados.
A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) é a entidadade caritativa oficial de Lions Clubs
International (LCI), que oferece financiamento em termos de subsídios em apoio aos esforços
humanitaristas dos Leões. LCIF apoia os Leões em projetos que não podem financiar por si próprios,
assim aumentando o seu impacto na comunidade local e internacionalmente, visando servir a um
maior número de pessoas carentes em todo o mundo.

Os subsídios de LCIF apoiam quatro áreas de prestação de serviço:

• Preservar a Visão

• Servir aos Jovens

• Oferecer Alívio em Casos de Catástrofes

• Apoiar Esforços Humanitários

Desde que foi fundada em 1968, LCIF concedeu mais de 10.268 subsídios, totalizando mais de US$729
milhões. A maior parte dos recursos dos subsídios torna-se possível graças às doações dos Lions clubes
e associados de todas as partes do mundo. Doações de fundações, empresas, agências governamentais,
indivíduos e juros de aplicações financeiras contribuem também para aumentar os recursos disponíveis.

Cada dólar doado à LCIF é canalizado diretamente a um projeto para pessoas carentes; todos os
custos administrativos são pagos pelos juros ganhos com os retornos dos investimentos. LCIF não
recebe fundos provenientes de quotas dos clubes.

Nós nos preocupamos.
Nós Servimos.
Nós realizamos.

SUBSÍDIOS
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Tipos de Subsídios

O programa Leonístico SightFirst visa criar sistemas oftalmológicos abrangentes para combater as principais causas da
cegueira e oferecer atendimento aos cegos e deficientes visuais. O programa apoia recursos para projetos sustentáveis
de alta qualidade, oferece serviços de cuidados com a visão, treinamento de pessoal, fornecendo ainda serviços de
reabilitação e educação em comunidades carentes. Os Leões trabalham com os funcionários de LCIF e com consultores
técnicos regionais do SightFirst na elaboração de solicitações de subsídios e propostas para projetos.

Um Sucesso em Operações de Catarata para Udgir

O Lions clube de Udgir tem sido extremamente atuante na luta para
conseguir melhor atendimento oftalmológico, administrando o Hospital
Leonístico dos Olhos em Udayagiri, em uma área remota na parte
central da Índia. Estando cientes da destacada necessidade de
cirurgias de catarata, os Leões de Udgir recorreram ao programa
SightFirst para solicitarem um subsídio para renovar e equipar o
hospital, podendo assim melhor servir seus pacientes.

Os Leões receberam a quantia de US$147.700 para a aquisição de
melhores equipamentos e uma unidade móvel que comporta 31
pessoas, o que facilita os exames que fazem semanalmente em
acampamentos de exames oftalmológicos. Após terem feito melhorias
no hospital, os Leões foram além da expectativa - pois nos primeiros
sete meses o hospital havia superado a meta anual de cirurgias de
catarata em 14 por cento. Graças ao trabalho árduo dos Leões de
Udgir e do financiamento do SightFirst, centenas de pessoas da
comunidade podem agora usufruir de uma visão melhorada ou
totalmente recuperada.

Os subsídios do programa Quatro Pontos Básicos fornecem até US$200.000 para projetos de grande porte que se
qualificam em uma das categorias dos quatro pontos, ou seja: preservar a visão, combater deficiências, promover a
saúde e oferecer assistência aos jovens. Os pedidos de subsídios devem apoiar projetos relacionados a tais prioridades
de financiamento. Um exemplo de um Subsídio 4 Pontos Básicos seria a implementação do Lions Quest, um programa
de habilidades de vida com base na escola, para alunos da escola primária e secundária.

Edificação do Caráter em Cranford

Os Leões de Cranford, Nova Jersey, empenharam-se em
ajudar os jovens da cidade - muito além de suas
expectativas. Lançado em 1994, o Programa Lions Quest
foi implementado nas escolas de Cranford para os alunos
da escola primária até o 12° grau. Os programas do Lions-
Quest são abrangentes e positivos, tendo como foco a
prevenção de drogas e o desenvolvimento dos jovens,
unindo o lar, a escola e a comunidade. Por meio do Lions
Quest os estudantes desenvolvem a capacidade de tomar
decisões acertadas, engajar em serviços comunitários,
aprender sobre o trabalho em grupo e estratégias para lidar
com situações de pressão dos colegas.

Com a ajuda de um subsídio de LCIF, os Leões de Cranford
causaram um impacto positivo e duradouro nas vidas dos
jovens da comunidade. Em 2004, a escola secundária de
Cranford recebeu o Prêmio Nacional de Escola de Caráter.



Os Subsídios Padrão são concedidos a projetos Leonísticos humanitários de grande escala, sendo o tipo mais
comum de subsídio. Para qualificar-se, o projeto deve ajudar a um grande número de pessoas, devendo ir além
do escopo das atividades tradicionais de angariação de fundos do clube, distrito ou distrito múltiplo. LCIF
oferece subsídios equivalentes de até US$75.000 para proporcionar capital de financiamento da infraestrutura
e compra de equipamentos. Normalmente, os projetos que recebem aprovação para um subsídio padrão são:
unidades médicas móveis, casas de repouso, clínicas oftalmológicas, centros para cegos e deficientes e escolas
em países em desenvolvimento.

Um Playground para Amber

Durante os seis primeiros anos de sua vida, Amber Farlow estava
confinada em uma cadeira de rodas. Tendo nascido com dificuldades
respiratórias, Amber permaneceu no hospital durante os primeiros 18
meses de sua vida, tendo passado por 55 operações. Mesmo assim,
como todas as outras crianças, Amber queria brincar em um playground.

Os Leões da Austrália consultaram a escola de Amber sobre a
possibilidade de construírem um centro de atividades para crianças com
necessidades especiais. Um playground como este era um sonho antigo
desta escola em New South Wales. Graças ao apoio dos Leões e de
LCFI, o sonho transformou-se rapidamente em realidade. Os Leões
solicitaram o apoio de LCIF e receberam um Subsídio Padrão de
US$170.000 para ajudar na construção do playground.

“Estou maravilhado como playground. Ele foi além das minhas
expectativas, e estou envolvido com o projeto desde o início. Mas
quando observamos as crianças brincando, particularmente os que usam
cadeiras de rodas e muletas, a sensação é indescritível ao vermos o
resultado do nosso trabalho”, disse Jeff Kukura, do East Gosford Lions Club.

Os Subsídios de Assistência Internacional (IAGs)ajudam os Leões a cruzar fronteiras
em prol do serviço humanitário. Esses subsídios fornecem a equiparação de recursos,
desde US$5.000 até US$30.000 para projetos de parceria entre os Lions clubes de
países desenvolvidos com os de países em desenvolvimento. Basicamente, eles
financiam assistência médica, educação e alfabetização, água potável e saneamento,
programas de desenvolvimento rural e autosuficiência, serviços para os cegos e
deficientes e proteção ambiental. Os Subsídios de Assistência Internacional também
podem ser destinados a missões médicas internacionais e centros de reciclagem de
óculos do Lions. Um distrito pode ter somente um
programa em andamento ou aprovado por vez.

“A água é uma necessidade básica... Temos tantas
oportunidades de servir as pessoas. Este projeto
realmente nos dá grande satisfação. Estamos cumprindo
a nossa missão e lema”. — Eugene Lee, Administrador
de Subsídios na Coréia, falando sobre a parceria com o
Distrito 308-A2, da Malásia, para um Subsídio de
Assistência Inernacional para levar água potável à
população de um vilarejo em Monggis, Malásia. Alguns
meses após o recebimento do subsídio, o vilarejo tinha
água potável.



Os Subsídios para atendimento em casos de catástrofes viabilizam recursos para
desastres e catástrofes naturais. Os Subsídios de Emergência fornecem até US$10.000
para os distritos impactados por uma catástrofe natural que tenha afetado pelo menos
100 pessoas, incluindo tornados, furacões, inundações e tufões. Os fundos providenciam
o atendimento de necessidades imediatas, como alimentos, água, vestimentas e
medicamentos. Todos os anos, LCIF outorga mais de US$2 milhões em subsídios de
emergência.

Os Subsídios para Grandes Catástrofes de LCIF são
direcionados pelo Comitê Executivo de LCIF, não podendo
ser solicitados diretamente pelos Leões. Esses subsídios
oferecem ajuda vital para catástrofes de impacto
internacional, como o terremoto na China, o furacão
Katrina, o tsuname no Sul da Ásia e o terremoto no Haiti.

“Palavras não conseguem expressar nossos agradecimentos aos
Leões que nos apoiam para nos recuperarmos desta catástrofe.
LCIF nos ajudou muito e processou meu pedido de subsídio em
tempo hábil”. —O Governador de Distrito Robert Andrepont, de
Louisiana, em referência a uma verba recebida dos Leões e de
LCIF após o furacão Katrina. No total, US$5 milhões foram
outorgados para quatro estados afetados pelo furacão.

Fundação de Lions Clubs International
300-W 22nd Street • Oak Brook, IL 60523 USA
Tel: 630-468-6901 • Web site: www.lcif.org
E-mail: lcif@lionsclubs.org

LC
IF

60
4

P
O

2/
11

• Entre em contato com os funcionários de LCIF pelo e-mail lcif@lionsclubs.org, ou pelo número
630-468-6769 para receber informações específicas e para discutir a elegibilidade do projeto.

• Visite o site www.lcif.org para encontrar a maioria dos formulários, informações adicionais e prazos
de entrega.

• Leia o formulário de pedido de subsídio na íntegra antes de preenchê-lo.

• Compile informações suficientes e elabore um plano de ação detalhado antes de solicitar o subsídio.

• O projeto deve contemplar uma necessidade humanitária importante, atender a uma população
relativamente grande, ser econômico, atrair forte apoio financeiro dos Leões e estar além da capacidade
local de financiamento.

• Preencha o formulário de pedido e obtenha as assinaturas requeridas e endossos da liderança do
seu distrito/distrito múltiplo.

Obtenha mais informações no site www.lcif.org, ou ligue para 630-468-6769.

Dicas para Iniciar o Processo de Solicitação de Subsídios




