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O Lions Quest é uma série de programas educativos para escolas que proporciona a crianças

(entre 5e18 anos) habilidades essenciais para ajudá-las a levar um estilo de vida mais

saudável, resistir ao uso de drogas e desenvolver uma imagem própria positiva. Hoje, o 

currículo do Lions Quest é um dos programas de aprendizado social e emocional mais 

amplamente usados no mundo. Adaptado para mais de 40 idiomas e implementado em

mais de 100 países, o alcance do Lions Quest é impressionante. Desde que a Fundação 

de Lions Clubs International (LCIF) inicialmente lançou o programa Lions Quest em 1984,

mais de 16 milhões de crianças já se beneficiaram do programa. Visite www.Lions-Quest.org

para obter informações adicionais sobre o programa.

O programa Lions Quest concentra-se essencialmente em três programas de prevenção 

positiva, cada um elaborado para diferentes faixas etárias. O programa Habilidades para o 

Crescimento (para as idades de 5 a 9 anos) ajuda as crianças em idade escolar a desenvolver 

competências sociais e emocionais fundamentais, ao mesmo tempo em que estabelece as bases 

para estilos de vida saudáveis. O programa Habilidades para a Adolescência (para idades entre 

10e14 anos) orienta crianças no desenvolvimento autodisciplinar, bom julgamento e senso de 

responsabilidade, ao mesmo tempo em que ensina como estabelecer metas e tomar decisões 

acertadas. Tais habilidades ajudam os jovens a evitarem influências negativas, como as drogas e o 

álcool. As Habilidades para a Ação (para idades entre 14 e19 anos) expõe os adolescentes mais velhos ao voluntarismo, ensinando a 

eles habilidades importantes como a resolução de conflitos. Os três programas foram elaborados para serem empregados em conjunto,

conforme as crianças vão superando os estágios críticos até chegarem à idade adulta.

Esta oportunidade para subsídio foi criada para distritos únicos ou múltiplos, daqui em diante referidos como distritos solicitantes, para

apoiar o desenvolvimento ou expansão do programa Lions Quest, onde os Leões tenham um plano detalhado com compromisso de escolas

locais para implementar o programa, ou em áreas onde o Lions Quest esteja ativo há anos, mas em que um número considerável de 

escolas não esteja coberto. Os distritos e distritos múltiplos solicitantes deverão também identificar comunidades específicas onde as

necessidades sejam mais prementes (ex.: áreas de baixa renda), dando maior ênfase a tais áreas.

O subsídio proporcionará financiamento para aumentar o número de escolas e Lions clubes envolvidos no programa (expansão horizontal),

também possibilitando que as escolas do distrito usem um dos currículos do Lions Quest, acrescentando-o aos outros currículos utilizados

(expansão vertical). O subsídio de LCIF pode ser usado para que se realize workshops de treinamento para professores, instrutores de

treinamento, comprar materiais didáticos, traduzir e adaptar o currículo, produzir e imprimir materiais, pesquisar os efeitos do programa,

avaliar a implementação e pagar algumas despesas administrativas. 

O intuito do subsídio de LCIF não é o de ser o meio de apoio financeiro permanente de programas bem estabelecidos. O projeto deve

ter o aval e apoio do Ministério da Educação e/ou outras autoridades pertinentes da área de educação (por ex.: distritos escolares locais,

autoridades municipais de educação, associações de professores/educadores, etc.).

A proposta de subsídio deverá descrever um plano de ação que especifique: (1) a estrutura de gerenciamento do projeto e o comitê de

orientação; (2) mecanismos para identificar e cultivar o envolvimento da escola; (3) os critérios que regem a atuação do clube, e (4) um

plano de ação com cronograma estabelecido para implementação do programa, incluindo os compromissos das escolas ou organizações

comunitárias para realmente implementar o currículo. O plano de ação deverá ter metas quantificáveis e de implementação do programa

Lions Quest nas escolas conforme o cronograma do projeto de forma economicamente eficaz. Os subsídios podem ser solicitados para

apoiar os projetos que durem de um a dois anos.

O programa do subsídio do Lions Quest pode ser solicitado em montantes de até US$ 150.000 para solicitações que envolvam um distrito

múltiplo ou dois ou mais subdistritos e até US$ 50.000 para um ou subdistrito ou distrito único. O montante solicitado a LCIF não pode

exceder 75% do custo total do projeto. Pelo menos dois clubes têm que estar envolvidos na solicitação do subsídio e no projeto

para que a solicitação seja considerada. Os distritos ou distritos múltiplos solicitando um subsídio são obrigados a angariar 25 por cento

do custo do projeto em recursos locais. 

Visão geral do Programa Lions Quest
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Seção I - Elaboração do orçamento e finanças do projeto

Os fundos equiparados locais necessários correspondentes a 25 por cento poderão incluir

doações monetárias dos clubes, subsídios de fundações ou organizações de caridade 

locais, patrocínio de empresas e fundos antecipados de escolas individualmente ou 

outras contribuições comunitárias. Dá-se prioridade ao financiamento de projetos em 

que a contribuição local exceda o requisito mínimo de 25 por cento. Incentiva-se os 

Leões a aumentarem as suas contribuições equiparadas de financiamento locais (acima 

dos 25 por cento exigidos) em cada solicitação enviada posteriormente.

LCIF incentiva os distritos e distritos múltiplos solicitantes a aproveitar fundos adicionais advindos de escolas, instituições de caridade,

governos e empresas. Existem várias maneiras de aproveitar recursos de outras fontes, como os seguintes entre outros: 

•   Pedir a empresas, agências locais e escolas que ajudem a dividir o custo da compra de livros didáticos do Lions Quest e/ou que 

ajudem a subsidiar o custo dos workshops de treinamento dos professores.

•   Solicitar fundos equiparados da comunidade ou de fundações privadas que concedam subsídios e que se interessem no 

desenvolvimento juvenil ou no desenvolvimento de determinada área geográfica.

•   Negociar com hotéis ou universidade para oferecerem acomodações subsidiadas para o workshop de treinamento de professores.

•   Incentivar os Lions clubes a concederem recursos para o treinamento de pelo menos um professor para cada treinamento de um 

professor feito com fundos do subsídio de LCIF.

Doações em espécie

Pode-se coletar doações em espécie como parte do equiparado local. No entanto, as doações em espécie podem somente incluir o

valor relativo ao local para os workshops de treinamento do Lions Quest e o valor das refeições para os participantes dos workshops, 

se doados por um fornecedor. Estas doações em espécie não podem exceder 25 por cento dos fundos equiparados locais. É necessária

documentação do doador para que seja verificado o valor de mercado justo da doação.

Despesas do projeto

Veja a seguir algumas despesas habituais e típicas para projetos dos subsídios do Lions Quest. Consulte LCIF para saber das diretrizes e

elegibilidade das despesas (além das que estão listadas abaixo), que possam estar associadas ao seu projeto. As despesas podem variar

de projeto a projeto. 

Treinamento pedagógico: O subsídio do programa Lions Quest e o financiamento dos Leões locais deverão oferecer oportunidades

para treinar grupos de professores e para introduzir o Lions Quest em dezenas de escolas. Os distritos/distritos múltiplos poderão ampliar

os recursos do projeto ainda mais, se voluntariando para prestarem serviços no local do treinamento e cuidando da logística local, como

o transporte e talvez refeições. Os professores normalmente recebem treinamento em grupos de até 40 pessoas em workshops com

duração de um a dois dias.

Livros/materiais didáticos: Na maioria dos países, os materiais para professores, alunos e pais são pagos separados do custo dos 

workshops de treinamento. Caso nenhum desses materiais seja incluído no treinamento, os livros didáticos deverão ser orçados 

separadamente. 

Tradução/adaptação: Talvez seja necessário traduzir, adaptar, modificar e/ou complementar os materiais do programa a fim de torná-lo

culturalmente e linguisticamente adequado para implementação e uso em uma região, se já não houver a tradução. Nesses casos, o

subsídio pode cobrir os custos da tradução e de adaptação de forma profissional do currículo. Inclua com a solicitação as estimativas de

preço ou propostas com o custo da tradução e adaptação.

Edição/design: Se a tradução for considerada necessária, os Leões talvez também tenham que garantir assistência profissional para 

editar e/ou fazer o design dos arquivos para que o livro didático fique adequado. Nesses casos, o subsídio pode cobrir os custos do 

trabalho profissional de edição e design. Inclua estimativas de preço ou propostas com o custo da edição/design junto com a solicitação.

Treinamento dos treinadores (apenas para treinadores nacionais): Os fundos do subsídio são usados para o treinamento de

treinadores nacionais, assim mantendo os custos baixos para o país e executando o programa sem apoio externa. Podem haver 

despesas adicionais. Verifique estes custos junto ao Departamento do Lions Quest em LCIF.

Exemplo:                                 

Financiamento local (25%):    US$ 16.666

Subsídio de LCIF (75%):        US$ 50.000

Total do projeto (100%):       US$ 66.666
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Administração: O orçamento poderá incluir um valor razoável alocado para necessidades administrativas, como correspondência para

clubes e escolas, despesas de telefone e fax, como também, uma quantia administrativa para os coordenadores do projeto. Todas as 

despesas administrativas têm que estar documentadas com recibos no relatório final. As despesas administrativas NÃO deverão exceder

10 por cento do orçamento total.

Desenvolvimento de conteúdo suplementar: Os Leões podem desenvolver áreas suplementares ou complementares de assuntos para

populações-alvo (por ex.: adaptações do programa para trabalhar com refugiados ou para promover a igualdade de gênero, ou um novo

módulo para o uso do programa com treinadores de esportes). Todos os planos de desenvolvimento têm que ser discutidos e aprovados

pelo Departamento do Lions Quest antes da iniciação ou inclusão em um orçamento do subsídio de Lions Quest. 

Pesquisa e avaliação do programa: O orçamento do projeto pode incluir despesas discriminadas para apoiar a pesquisa rigorosa formal

sobre os efeitos do programa Lions Quest para programas bem estabelecidos. Esta pesquisa deve ser realizada por profissionais, e a 

proposta de pesquisa pertinente deve acompanhar a proposta do subsídio. Deve-se consultar o Departamento do Lions Quest antes de 

apresentar as propostas com base na pesquisa.

O orçamento do projeto também pode incluir uma discriminação para auxiliar no monitoramento e avaliação do programa, como os feitos
através de visitas e levantamentos realizados pelos Leões e seus parceiros. LCIF tem ferramentas de avaliação disponíveis para os Leões

usarem. Os Leões também podem usar as suas próprias ferramentas de avaliação, que devem ser previamente aprovadas por LCIF.

Como formatar o orçamento de um projeto 

O orçamento do projeto deve mostrar a receita igual às despesas. O orçamento deverá ser preparado em duas partes conforme 

detalhado abaixo:

PARTE I - É necessário um orçamento resumindo a receita e despesas ao longo da duração do projeto. Indicar a taxa de câmbio 

utilizada, quando for o caso.

PARTE II – Fornecer informações separadas (veja notas de rodapé) explicando os itens de cada despesa. 

Receita Ano 1 Ano 2 Total

Fundos do 
Múltiplo/Distrito 

Fundos escolares

Fundos 

governamentais

Fundos 

comunitários

Outros fundos

LCIF

Total 

Despesas Ano 1 Ano 2 Total

Logística do workshop (1)

Custos do treinador (2) 

Materiais (3) 

Tradução/adaptação (4)

Custos de impressão (5)

Reuniões extraordinárias (6)

Pesquisa e avaliação do 
programa (7)

Administração (8)

Outro (9)

Total 

Parte I – Orçamento como um todo
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1. Identificar quantos workshops estão planejados e qual é o tipo 

de workshop (ex.: treinamento de instrutores ou workshop básico 

de treinamento de professores). Anotar também quantos 

participantes participarão de cada workshop. Discriminar os 

itens relativos à logística, como o aluguel da sala, equipamentos,

materiais, alimentos, etc. para os workshops.

2. Incluir os honorários do treinador e despesas associadas, que

podem incluir viagem, hospedagem, refeições, etc. 

3. Especificar o tipo de materiais que estão sendo encomendados.

Indicar a quantidade, incluindo o custo unitário e especificar se

for para os alunos ou participantes do workshop. Pode-se incluir

kits para professores, apostilas para alunos, etc. 

4. Explicar para quais séries o currículo será traduzido e/ou 

adaptado e fornecer uma fatura proforma (estimativa de custo)

dos fornecedores.

5. Explicar o que será impresso, quantidade e respectivo custo.

Fornecer uma fatura proforma (estimativa de custo) para os 

custos de impressão. As quantidades de impressos devem estar

alinhadas com o número de professores e alunos que utilizarão 

os materiais para este projeto.

6. Identificar e detalhar as despesas relacionadas para reuniões 

informais (por ex.: reuniões de pais, reuniões informativas, etc.).

Especificar quantas reuniões estão planejadas, objetivo e tipo 

de reunião, o número de participantes e quais são os materiais

necessários, caso haja algum.

7. Anotar o custo associado às atividades de monitoramento e 

avaliação. Explicar o que ele inclui e quem fará a avaliação. 

Se for realizada uma pesquisa profissional por um avaliador 

independente, incluir a proposta da pesquisa, cronograma e 

indicadores sendo medidos.

8. Os custos administrativos não deverão exceder 10 por cento do

custo total do projeto, tendo que estar discriminado por item.

9. Discriminar e detalhar os itens de todas as despesas que não

foram anotadas acima e que sejam importantes para a execução

deste projeto.

Parte II – Discriminação das despesas
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Quando um distrito ou distrito múltiplo solicitante aceita um subsídio de LCIF para um projeto

do Lions Quest, ele também aceita arcar com muitas responsabilidades. O sucesso do projeto

depende da eficácia da equipe de gerenciamento responsável pela administração dos fundos

do subsídio, promoção do programa junto aos clubes e escolas locais e a organização de

atividades do projeto (ex.: workshops de treinamento de professores, impressão e distribuição

de materiais curriculares, etc.).

Os subsídios do Lions Quest visam facilitar os esforços dos distritos e dos distritos múltiplos

Leonísticos no desenvolvimento de relacionamentos sustentáveis de longo prazo com escolas

da comunidade com o propósito de apoiar um desenvolvimento saudável da juventude. A

expectativa é de que o Lions Quest continue sendo implementado mesmo após os fundos

do subsídio de LCIF expirarem. Portanto, é essencial que os Leões selecionem cuidadosa-

mente os participantes que se beneficiarão do treinamento subsidiado, certificando-se de

que demonstrem um comprometimento verdadeiro com a implementação do programa.

Todos os programas devem ser desenvolvidos com a meta final de continuidade e autossus-

tentabilidade. 

Os Leões deverão também monitorar a implementação do programa nas escolas e coletar

dados básicos sobre o número de escolas e professores que utilizem o programa e o número

de alunos que se beneficiam dele. 

Papéis e responsabilidades do Comitê de Orientação do Lions Quest

O distrito ou distrito múltiplo solicitante deve indicar um Comitê de Orientação do Lions

Quest que consista de Leões e não Leões (por ex.: líderes civis ou jovens) conforme seja 

apropriado. Organiza-se este comitê de orientação para que proporcione apoio contínuo às

atividades do projeto. O comitê será liderado pelo coordenador do projeto, que deverá ser

um Leão experiente como educador ou organizador de atividades anteriores do Lions Quest.

Para projetos de distritos múltiplo, cada subdistrito deverá ter representação no comitê.

Deve-se também recrutar dirigentes e educadores respeitados ou líderes comunitários com

forte interesse no programa. Contudo, o comitê não deverá ser muito grande, pois se

tornará difícil gerenciá-lo. Deve-se identificar os membros do comitê quando a solicitação 

for enviada a LCIF.

•   O governador de distrito ou presidente de conselho em exercício no momento da

aprovação do subsídio será o administrador do subsídio e deverá servir ao longo da

duração da atividade financiada pelo subsídio. Os fundos do subsídio de LCIF e os 

fundos locais do projeto devem estar sob o controle conjunto do administrador do 

subsídio e coordenador do projeto. O coordenador do projeto e o administrador do 

subsídio são responsáveis   pelas finanças do projeto e têm que preparar relatórios, 

incluindo demonstrativos financeiros para revisão do conselho de governadores ou do

conselho de distrito múltiplo antes que sejam enviados a LCIF para análise. 

•   O coordenador do projeto deverá servir ao longo da duração da atividade financiada

pelo subsídio. As responsabilidades do coordenador do projeto incluem o envolvimento

do comitê de orientação, a comunicação com os clubes, desenvolvimento de estratégias

para gerar interesses junto às escolas, trabalhar com o assessor do Lions Quest em 

âmbito distrital, organização da parte logístico para os workshops de treinamento e

preparação de relatórios das atividades a serem enviados para o distrito múltiplo e para

LCIF. O coordenador do projeto deve ter profundo interesse no programa, devendo 

estar disponível durante todo o tempo. É uma boa ideia ter um coordenador conjunto 

no caso para a eventualidade do coordenador principal ficar impossibilitado de cumprir 

as obrigações desta posição.

Seção II - Gerenciamento de projeto
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As solicitações de subsídio deverão ser enviadas ao Departamento de Iniciativas 

Humanitárias de LCIF. As solicitações passam por uma análise preliminar feita pelo 

Departamento de Iniciativas Humanitárias de LCIF em consulta com o Departamento 

do Lions Quest. A análise preliminar avaliará se a proposta atende aos critérios, incluindo 

o plano de ação, as despesas do programa e se estejam atingidos os padrões aceitos 

para o treinamento dos professores e para outros aspectos técnicos. Muitas vezes, 

serão solicitados esclarecimentos ou alterações durante esta fase de análise preliminar. A

solicitação continuará pendente até que todas as dúvidas tenham sido satisfatoriamente

respondidas e todas as questões tratadas e resolvidas. 

Assim que tudo for resolvido, as solicitações que passarem pela fase

preliminar serão elegíveis a uma análise final e serão consideradas 

pelo Comitê Consultivo do Lions Quest (LAC) em uma reunião 

ordinária, programada para se realizar duas vezes ao ano. O subsídio

pode ser aprovado (integralmente ou em uma quantia reduzida), 

adiado ou negado.

LCIF tem que receber o relatório final concluído de todos os subsídios

do Lions Quest anteriores (concedidos ao mesmo distrito ou distrito

múltiplo) antes de receber alguma nova solicitação de financiamento

adicional para expansão ou continuação das atividades do programa.

LCIF precisará de tempo para analisar cuidadosamente o relatório final

antes de considerar uma nova solicitação de subsídio. Isso talvez atrase

o avanço da nova solicitação para ser analisada. 

Seção III – Processo de análise da solicitação

Para assegurar que os Leões tenham um sólido compromisso com a angariação de fundos local ao longo da duração do projeto, os 

subsídios aprovados serão desembolsados em incrementos ao longo desta duração. Os Leões solicitantes são obrigados a ter 25 por

cento dos fundos equiparados locais coletados no momento em que a solicitação for encaminhada. Isso permite que LCIF libere 

25 por cento do subsídio como um primeiro desembolso. Para receber este primeiro desembolso, os Leões devem enviar um extrato

bancário atual, documentando a coleta de 25% do financiamento local equiparado.

Os futuros desembolsos dependerão de LCIF ter recebido de forma oportuna e completa os relatórios sobre a utilização dos 

desembolsos anteriores e da coleta em curso do financiamento equiparado local. Os desembolsos futuros serão proporcionais ao 

montante de financiamento equiparado local coletado pelos Leões.

LCIF exige que todos os beneficiários enviem relatórios periódicos e oportunos sobre as atividades do projeto ao longo da duração do

subsídio. Os relatórios devem ser apresentados a cada três a seis meses. Todos os desembolsos do subsídio têm que ser reportados e

documentados. A falha em reportar em tempo hábil atrasará os desembolsos futuros.

LCIF monitorará o desempenho contínuo das atividades de subsídios para garantir a pontualidade das operações e a eficácia do programa.

LCIF se reserva o direito de encerrar subsídios que não demonstrem progresso.

Seção IV - Pagamento dos subsídios e agenda do envio de relatórios
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1. Os fundos do subsídio devem ser utilizados apenas para desenvolver o 

programa Lions Quest. Algumas atividades do programa que se qualificam:

Os workshops para o desenvolvimento profissional de educadores no Lions

Quest; tradução, adaptação e distribuição dos materiais curriculares do Lions

Quest; desenvolvimento de novos conteúdos e modelos de implementação, 

e avaliações da eficácia do programa.

2. Os subsídios serão considerados para iniciativas organizadas em âmbito de

distrito único, múltiplo ou subdistrito. O conselho do governador ou gabinete

de cada distrito envolvido tem que indicar pela assinatura de uma resolução

que o distrito único ou sub concorda em apoiar e promover o programa a

longo prazo. 

3. Pode-se solicitar um subsídio do Programa Lions Quest de até 75 por cento

do custo do projeto, não excedendo o limite máximo de até US$ 150.000 para distritos múltiplos ou dois ou mais subdistritos, e 

até US$ 50.000 para distritos únicos ou subdistritos.

a. Dois ou mais subdistritos podem apresentar uma solicitação conjunta. Para uma solicitação conjunta de subsídio feita por dois 

ou mais subdistritos, um dos subdistritos deverá ser nomeado como o solicitante principal (o distrito que ficará registrado na 

solicitação). Uma solicitação conjunta de dois ou mais subdistritos está elegível para receber até US$ 150.000.

b. Um subdistrito ou distrito único pode ter apenas um subsídio aprovado por vez. Antes que novas solicitações sejam consideradas,

o projeto deve ser concluído e o relatório final apresentado. A integralidade do relatório deve ser levada em conta quando

novas solicitações forem apresentadas.

c. Os países que componham um distrito único e os países sem distrito que componham divisões ou regiões provisórias podem 

solicitar até US$ 150.000. Os distritos múltiplos ou subdistritos que incluam mais de um país podem requerer até US$ 50.000

por país; estas solicitações de subsídio podem ser apresentadas separadamente. 

d. Não poderão ser solicitados subsídios para atividades que estejam sendo implementadas ou já finalizadas antes da aprovação 

do subsídio. O financiamento não é considerado como forma de reembolso. 

4. O solicitante deverá angariar fundos locais equivalentes a 25 por cento do orçamento. 

a. Pelo menos 25 por cento do montante equiparado local necessário deve ter sido coletado no momento em que a solicitação 

de subsídio for enviada a LCIF. Deve-se comprovar a coleta através de um extrato bancário incluído na solicitação de subsídio.

b. Poder-se-á fazer financiamento equiparado local adicional ao longo da duração do subsídio, contanto que exista um forte 

comprometimento em assegurar o financiamento local necessário. 

c. Pode-se coletar doações em espécie como parte do equiparado local. Estas doações em espécie não podem exceder 25 por cento

do total do equiparado local exigido. As doações em espécie podem incluir apenas o local para os workshops de treinamento do

Lions Quest e as refeições dos participantes dos mesmos. 

5. Somente será dada consideração a projetos que tenham garantia do interesse da comunidade, além de receptividade e compro-

metimento aos programas do Lions Quest e da sua adaptabilidade ao sistema escolar local. A evidência de tal apoio poderá ser,

entre outras, cartas de anuência ou outros tipos de correspondência de dirigentes escolares, representantes universitários e govern-

amentais ou não-governamentais.

6. A proposta tem que incluir uma análise das necessidades descrevendo os problemas juvenis e infantis no distrito múltiplo ou região

que esteja solicitando o subsídio. (Tal informação geralmente está disponível junto à Secretaria de Educação ou Gabinete de Assuntos

Infantis de uma determinada região.) As questões juvenis do distrito têm que se relacionar com questões tratadas pelo Lions Quest,

tais como prevenção de drogas nas escolas, prevenção da violência, formação do caráter, serviço e aprendizado sobre o serviço.

(Isto é para diferenciar das outras questões relacionadas aos jovens, inclusive exame de saúde, atividades esportivas, etc.) 

Seção V - Critérios do subsídio
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7.    Será exigida a indicação de um comitê de orientação composto por Leões e outras parcerias,

como educadores, pais, representantes de agências governamentais e líderes comunitários.

Este comitê oferecerá supervisão e orientação para assegurar a implementação do programa

com êxito. Os beneficiários do subsídio têm que informar LCIF de quaisquer alterações à 

composição do comitê de orientação.

8.    O solicitante deverá nomear um coordenador do projeto para servir como coordenador geral

das atividades relacionadas ao subsídio do Lions Quest, incluindo a organização de workshops,

disposição dos materiais, avaliação e relatórios. O coordenador do projeto deverá presidir o

comitê de orientação, durante todo o decorrer da atividade financiada pelo subsídio. O 

coordenador do projeto e administrador do subsídio (presidente de conselho ou governador

de distrito único ou subdistrito que esteja no cargo no momento da aprovação) farão a gestão

conjunta dos fundos do subsídio. As solicitações para substituir tanto o coordenador do projeto

como o administrador do subsídio têm que ser aprovadas por LCIF. 

9.   O solicitante deverá assegurar o envolvimento total de Leões na promoção do programa,

como também, o envolvimento dos clubes a longo prazo. A solicitação deverá detalhar, por

exemplo, os planos de promover o Lions Quest em funções do distrito ou distrito múltiplo,

programa de relações públicas, mecanismos para que os clubes “adotem” as escolas locais,

etc. O orçamento do projeto de subsídio poderá incluir um valor razoável de financiamento

para custos administrativos (geralmente não devendo exceder 10 por cento do orçamento

total do projeto).

10. Deve haver também a garantia de que os Leões locais sejam representados em todos os work-

shops do Lions Quest, além de programas de treinamento e eventos especiais.

11. A solicitação deverá incluir uma estratégia para coordenar o acompanhamento do projeto.

Como parte das exigências relativas aos relatórios pertinentes ao subsídio, o solicitante deverá

monitorar a implementação do programa nas escolas que receberem treinamento subsidiado

ou materiais, além de coletar dados sobre o número de professores utilizando o programa e o

número de alunos inscritos nas aulas do Lions Quest. LCIF pode solicitar a coleta de dados 

adicionais ou recomendar instrumentos para avaliação, conforme necessário.

12. Os desembolsos dos fundos do subsídio são feitos em etapas. O desembolso inicial será

feito após a aprovação do subsídio pelo Comitê Consultivo de Lions Quest; esse desembolso

não pode exceder 25 por cento do valor total do subsídio. Os desembolsos subsequentes

serão efetuados com base na coleta do equiparado local necessário. 
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As solicitações devem ser enviadas ao Departamento de Iniciativas Humanitárias de LCIF até o encerramento do prazo final da solicitação.

As datas de encerramento do prazo serão 90 dias antes da reunião do LAC. Normalmente deve-se enviar as solicitações no início de

maio e início de outubro. Entre em contato com LCIF para obter as datas específicas do envio das solicitações. Preencha o formulário

abaixo e responda as perguntas da solicitação em um documento separado. Todas as perguntas têm que ser respondidas.

Informações gerais

1.  Data: ___________________________________________________________________________________________________________

2.  Distrito Múltiplo/Distrito:__________________________________________________________________________________________

3.  País: ____________________________________________________________________________________________________________

4.  Distrito registrado como solicitante principal*: _______________________________________________________________________

5.  Montante de fundos solicitados: US$ _______________________________________________________________________________

    (*) Obs.: Para dois ou mais subdistritos, um distrito tem que ser identificado como o distrito registrado como solicitante principal.

6.  Liste os nomes de todos os Lions clubes envolvidos no apoio a este projeto. ____________________________________________

Avaliação das necessidades/situação atual 

7. Explique as questões críticas encaradas pela juventude na região a ser atendida, enfatizando questões que se façam presentes em todas

as comunidades, bem como as preocupações em comunidades específicas que tenham um elevado número de jovens em situação de

risco. Forneça dados específicos sobre as áreas que serão atendidas através deste projeto de subsídio.

• Incluir dados sobre o número de crianças, grupos por faixa etária, na solicitação do distrito ou distrito múltiplo.

• Se os programas do Lions Quest forem ativos no distrito múltiplo ou único distrito, escrever sobre as diversas escolas usando o 

programa e incluir uma breve análise dos pontos fortes e restrições atuais em relação aos esforços em andamento para implementar

o Lions Quest nas escolas locais.

    (As agências governamentais/estaduais geralmente têm relatórios e dados estatísticos sobre questões juvenis – basta acessar o website

    das agências para baixar informações.)

Metas e objetivos

8. Descreva as metas e objetivos referentes ao plano do distrito ou distrito múltiplo solicitante para o desenvolvimento e expansão do Lions

Quest. A descrição deverá incluir o que será realizado na duração do subsídio (de um a dois anos), além de metas específicas para o

número de professores a serem treinados e escolas que receberão o programa.

9. Analise os planos de ação e estratégias para alcançar as metas e objetivos estabelecidos. O plano de ação deve incluir uma tabela

cronológica e agenda para as diversas etapas da ação. Lembre-se de incluir informações sobre os seguintes elementos:

• Plano piloto de implementação no primeiro ano (se previsto)

• Estratégias para cultivar o interesse das escolas pelo Lions Quest

• Estratégias e planos de ação para se comunicar com os Lions clubes locais

• Planos de alcance para áreas de maior necessidade (ex.: distritos escolares em áreas de baixa renda)

• Critérios para a participação de clubes e escolas (como serão selecionados os clubes e escolas que participarão nos esforços de 

expansão?)

• Uma lista das escolas e Lions clubes que concordaram em participar (fornecer o nome das escolas que tenham escolhido um currículo

em particular do Lions Quest). Tais escolas, especificamente aquelas que não estão pagando fundos equivalentes, deverão assinar

um acordo confirmando que implementarão o programa caso seus professores forem treinados.

• Estratégias e planos de ação para conservação das escolas

10.  Liste os nomes, títulos e endereços de e-mail de todos os membros do comitê de orientação. Inclua informações sobre qualquer 

estrutura do comitê em âmbito de clube e distrito.

Seção VI - Formulário de solicitação de subsídio
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Requisitos financeiros

11.  Forneça o orçamento do projeto detalhando a receita e despesas ao longo da duração do projeto do subsídio. Prepare o orçamento

conforme o formato descrito na Seção I do presente documento. As fontes de receita listadas para o projeto devem ser iguais às 

despesas do mesmo. A receita deve incluir uma visão geral de todas as fontes locais de financiamento. Indique também o status das

fontes de receita, como valores (ou porções destes) arrecadados, prometidos ou antecipados. As despesas devem listar todos gastos

necessários do projeto para facilitar o mesmo. As despesas devem ser discriminadas conforme os detalhes da nota de rodapé

que seguem o orçamento.

Endosso da solicitação

12.  Os distritos múltiplos e únicos têm que receber o endosso dos seus respectivos conselhos de distrito múltiplo ou gabinete de distrito.

Ele tem que constar na cópia das atas da reunião do conselho do distrito múltiplo ou reunião de gabinete de distrito durante a qual

a decisão de solicitar o subsídio foi certificada. Para dois ou mais subdistritos que estejam fazendo a solicitação conjuntamente, cada

um deles tem que fornecer as atas da respectiva reunião de gabinete. O presidente de conselho ou governador do distrito único ou

subdistrito que esteja no cargo no momento da aprovação do subsídio servirá como administrador do subsídio.

Assinaturas necessárias para endosso do governador de distrito ou presidente de conselho

De acordo com o meu conhecimento, as informações enviadas são precisas, e a necessidade existe conforme indicado. Ao assinar abaixo,

endosso esta proposta e farei o possível para assegurar a administração apropriada e eficiente dos recursos concedidos, encaminhando

relatórios periódicos e prestação de contas à Fundação de Lions Clubs International.

Presidente do Conselho/Governador de Distrito

Assinatura do Presidente de Conselho/Governador de Distrito (em registro*) 

Presidente de Conselho/Governador de Distrito (em registro*) (em letra de forma)       Nº do distrito

Endereço                                                                                                             Cidade

Estado/Província CEP/Código Postal                                                                 País

E-mail                                                                                                                  Fone
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Coordenador do Projeto

Assinatura do Coordenador do Projeto

Coordenador do Projeto (em letra de forma)

Endereço                                                                                       Cidade

Estado/Província CEP/Código Postal                                           País

E-mail                                                                                            Fone

Endosso para a solicitação conjunta

*Para propósitos desta solicitação conjunta de subsídio para os subdistritos, nomeamos:

______________________________________________________ do Distrito ___________________________como Governador em registro

Assinatura_______________________________________________________________________ Data __________________________________

Governador ____________________________________________________ Distrito ________________________________________________

Governador ____________________________________________________ Distrito_________________________________________________

Governador ____________________________________________________ Distrito_________________________________________________

As solicitações podem ser enviadas via e-mail ou em cópia impressa para LCIF. No entanto, se dá preferência a que sejam enviadas

eletronicamente. Se for enviar uma cópia impressa pelo correio, use um serviço de correio que possa ser rastreado (por ex.: FedEx,

UPS, DHL, etc.) para fazê-lo. Mantenha uma cópia de TODOS os documentos enviados a LCIF. Após o recebimento da solicitação, será

atribuído um número de rastreamento por LCIF, e os solicitantes serão notificados por e-mail. Os Leões devem se referir ao número de

rastreamento atribuído quando contatarem LCIF a respeito do andamento da solicitação. Para enviar solicitações por e-mail, envie a

LCIFhumanitarianprograms@lionsclubs.org.

Para enviar documentos pelo correio postal, use o endereço abaixo:

Fundação de Lions Clubs International

A/C Departamento de Iniciativas Humanitárias

300 W. 22nd Street

Oak Brook, IL 60523, (EUA)

Entre em contato com o Departamento de Iniciativas Humanitárias pelo e-mail

LCIFhumanitarianprograms@lionsclubs.org.

Entre em contato com o Departamento do Lions Quest pelo e-mail 

lionsquest@lionsclubs.org.
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