
O subsídio de serviço Leo da Fundação de Lions Clubs International (LCIF) está disponível para

apoiar projetos de serviços que são desenvolvidos e implementados por Leos. As solicitações

devem ser apresentadas à LCIF por Distritos/Distritos Múltiplos do Lions. Os fundos do subsídio

podem ser concedidos até US$ 2.500 (nível distrital) ou até US$ 5.000 (nível de distrito múltiplo)

para projetos de serviço elegíveis. Consideração prioritária será dada aqueles projetos que ofereçam

impacto nas áreas de diabetes, meio ambiente, fome, visão e câncer infantil. 

Os fundos podem ser utilizados para cobrir despesas relacionadas à organização do projeto e ao

envolvimento direto dos Leos na realização do serviço. Isto pode incluir a compra de materiais,

suprimentos e equipamentos necessários para a execução do projeto. Também pode incluir algumas

despesas operacionais razoáveis, se necessário, de taxas de aluguel, local, transporte, publicidade

de evento, lanches, planejamento pré-evento, e/ou treinamento. Uma solicitação pode requerer 

financiamento para apoio de projetos envolvendo um ou mais Leo clubes dentro do valor máximo

de subsídio concedido.

sUBsÍdiO de serviçO LeO 

• Enfocar em oportunidades de
serviço

• Ser de fácil desenvolvimento e 
implementação pelos Leos 

• Causar impacto em toda a 
comunidade

• Abordar uma necessidade 
humanitária insatisfeita na 
comunidade ou região

• Destacar a presença do Leo e
Lions clube na comunidade

• Envolver os Lions clubes, parceiros
comunitários e outros voluntários,
se apropriado

• Pagar quotas de afiliação de clube,
estabelecer fundos de reserva,
apoiar atividades de angariação 
de fundos ou fundar novos clubes.

• Doar para outra organização 

• Conceder bolsas de estudo,
prêmios diretos em dinheiro 
ou doações

• Abordar necessidades individuais
para assistência financeira

• Cobrir taxas recorrentes ou 
despesas operacionais em curso

• Adquirir itens de consumo 

Os fundos de subsídio não
podem ser utilizados para:

CategOrias de serviçOs POtenCiais

Os projetos Leo podem enfocar uma grande variedade de iniciativas de serviço. As categorias

potenciais de projeto incluem, mas não estão limitadas:

• Estrutura de Serviços de LCI: projetos apoiando o diabetes, o meio ambiente, a fome, a

visão e o câncer infantil.

• Emergência/preparação e atendimento em catástrofes: atividades de planejamento e

preparação, envolvimento da comunidade, colaborações com setores de gerenciamento

locais de emergência

• Educação: promoção de atividades de educação, mentoreamento e tutoria para jovens e

adultos, formação profissional, inclusão social

• Saúde e bem estar: eventos para promover atividades físicas, estilos de vida saudáveis, 

educação de saúde, atividades de defesa da saúde e conscientização

• Revitalização da comunidade: reforma de habitação, projetos de limpeza de água, remoção

de entulho, pintura de casas, embelezamento comunitário, atividades de limpeza geral, 

criação de hortas comunitárias 

• Populações em risco e vulneráveis: projetos para beneficiar jovens em risco, sem-teto, 

portadores de deficiência, idosos, refugiados, vítimas de violência doméstica ou 

veteranos feridos

Os projetos elegíveis devem:



CritériOs

1. Os fundos do subsídio podem ser concedidos até US$ 2.500 (nível distrital) ou até US$ 5.000 

(nível de distrito múltiplo) para projetos elegíveis.

2. Os Leo clubes beneficiados devem estar em pleno gozo de seus direitos para participarem. 

3. Os subsídios podem ser solicitados ao longo do ano. No entanto, as solicitações devem ser 

apresentadas à LCIF, no mínimo, 6 semanas antes da data de início do projeto.

4. Um subsídio, por Distrito ou Distrito Múltiplo, pelo período de 12 meses.

5. Uma única solicitação pode envolver vários Leo clubes que sejam parceiros para a iniciativa de serviço.

6. Não é necessária uma contra-partida de fundos, mas será dada preferência aos projetos que 

alavancarem outros recursos para o projeto.

7. Os Leos têm 6 meses para concluir o projeto.

8. Consideração prioritária será dada aqueles projetos que se alinhem à Estrutura de Serviços de LCI.

9. Um relatório final sobre os resultados do projeto deve ser apresentado à LCIF dentro de 30 dias após 

a conclusão do projeto. Todas as despesas custeadas com os fundos do subsídio de LCIF devem ser

documentadas com recibos ou faturas pagas. 

10. O número de subsídios concedidos é limitado ao limite anual do programa de US$ 200.000. Os 

subsídios são concedidos por ordem de chegada das solicitações. No entanto, a meta de LCIF é 

garantir que as concessões de subsídios representem projetos de todas as áreas jurisdicionais.

11. Um comitê intermo do staff de LCIF/LCI vai analisar as solicitações e fazer recomendações, com

aprovação final do Presidente do Conselho de Curadores de LCIF.

PergUntas sOBre O PrOjetO

1. Qual é o título/tema do projeto?

2. Este projeto enfoca uma das iniciativas da Estrutura de Serviços de LCI? Se sim, quais são?

3. Indicar os nomes e números de identificação dos Leo clubes. Se mais de um clube estiver envolvido,

favor indicar o clube que vai liderar a implementação.

4. Quando e onde este projeto será realizado?

5. Detalhar a situação ou necessidade a ser abordada na comunidade. Qual é o objetivo do projeto?

6. Qual é o público alvo ou população a ser servida? Nos informe quem você pretende ajudar com

este projeto.

7. Qual é o plano de ação e o cronograma? Forneça detalhes completos do projeto, descrevendo o

papel dos Leos, e nos informe os parceiros comunitários envolvidos, incluindo os Lions clubes.

8. Fornecer um orçamento para o projeto. Relacione todas as despesas relevantes para o projeto.

Destaque qualquer outra fonte de recursos, se disponível.

9. Como este evento ou atividade será divulgado na comunidade?

(Em um documento Word em separado, forneça as respostas detalhadas por ordem numérica das perguntas.)



Como o Presidente de Leo Clube, confirmo que analisei e compreendi os critérios de subsídio de Serviço Leo e ao apresentar esta solicitação

ao Governador de Distrito/Presidente de Conselho, certifico que os detalhes do projeto foram desenvolvidos em conformidade com os

critérios e apoio o projeto proposto. (*)

PRESIDENTE DO LEO CLUBE (Digitar o nome) ________________________________________________________________________________

Assinatura_______________________________________________________________________  Data ____________________________________

Nº de Telefone_______________________________________  Email________________________________________________________________

Sendo o Governador de Distrito/Presidente de Conselho, concordo em servir como o Administrador do Subsídio e garantir administração 

eficaz e apropriada deste subsídio para os propósitos aprovados por LCIF. Apoio e incentivo a apresentação desta solicitação à LCIF. (*)

GOvERNADOR DE DISTRITO/PRESIDENTE DE CONSELHO (Digitar nome) ______________________________________________________

Assinatura_______________________________________________________________________  Data ____________________________________

Nº de Telefone_______________________________________  Email________________________________________________________________

Distrito/Distrito Múltiplo ____________________________________________________________________________________________________

(*) Ambas as partes concordam em garantir que um relatório final sobre a utilização deste subsídio seja apresentado à LCIF, 

conforme necessário.

Desenvolvimento do Projeto - os Leos desenvolvem o projeto, completam a solicitação e enviam para o Governador de 

Distrito Lions ou para o Presidente de Conselho de Distrito Múltiplo Lions. Copiar LCIFLeogrants@lionsclubs.org ao enviar 

a solicitação para o Governador de Distrito/Presidente de Conselho.

Apresentação da Solicitação - O Governador de Distrito/Presidente de Conselho analisa e assina a solicitação e então 

encaminha para LCIFLeogrants@lionsclubs.org.

Análise de LCIF – LCIF recebe e analisa a solicitação. A decisão do Presidente do conselho de curadores de LCIF é 

comunicada ao Governador de Distrito/Presidente de Conselho e ao Presidente do Leo Clube.

Desembolso do Subsídio – Os fundos de subsídios para projetos aprovadas são enviados para a conta do Distrito/Distrito

Múltiplo para redistribuição aos Leo Clubes para implementarem o projeto. 

Implementação do Projeto/Relatório – Os Leo Clubes implementam o projeto de acordo com o plano de ação aprovado 

e apresentam um relatório final sobre os resultados do projeto quando for concluído. O relatório deve ser enviado ao 

Governador de Distrito/Presidente de Conselho para análise e encaminhamento para LCIF. Os relatórios, então, devem 

ser encaminhados à LCIF pelo e-mail LCIFLeogrants@lionsclubs.org.

CertifiCaçÃO PeLa assinatUra dO Presidente de LeO CLUBe e gOvernadOr de distritO LiOns OU
Presidente de COnseLhO de distritO múLtiPLO LiOns

PrOCessO de sOLiCitaçÃO

LEO225PO   11/17

Fundação Lions Clubs International 

Departamento de Programas Humanitários

300 W. 22nd Street

Oak Brook, IL EUA 60523-8842

Telefone: (630) 203-3819

Fax: (630) 571-5735

LCIFLeogrants@lionsclubs.org
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