LCIF: administrando doações
com responsabilidade
A transparência financeira é uma das garantias mais importantes que uma instituição de caridade pode oferecer aos doadores
atuais e potenciais. Como entidade beneficente de Lions Clubs International, a Fundação de Lions Clubs International (LCIF) se
compromete com seus doadores, que são essenciais para tornar possível o serviço Leonístico que transforma vidas e, muitas
vezes, as salva.
Fundada em 1968, LCIF concede subsídios para Leões e parceiros, impactando comunidades de todo o mundo por meio de
projetos de serviços humanitários. Com uma missão tão importante quanto esta, LCIF administra os fundos dos doadores com
foco na transparência, governança, liderança e resultados.

O NOSSO COMPROMISSO DE 100%
COM OS DOADORES
Os doadores merecem investir com confiança em uma organização
beneficente comprometida com a excelência operacional, e LCIF se
orgulha de compartilhar como as contribuições financeiras são alocadas.
Acreditamos que, ao criar confiança, desenvolvemos relacionamentos
que geram benefícios de longo prazo para os doadores e milhões de
beneficiados pelos serviços Leonísticos. O nosso compromisso de
100% com os doadores é este:

LCIF aloca 100% das doações
financeiras para subsídios e
despesas com programas.
Como todas as organizações beneficentes, LCIF incorre em três
categorias de despesas: despesas com programas, administrativas e
com a arrecadação de fundos. Ao contrário da maioria das instituições
de caridade, LCIF cobre 100% das despesas administrativas e de
arrecadação de fundos a longo prazo com a renda de investimentos,
que inclui juros e dividendos recebidos, ganhos de capital proveniente
da venda de títulos e valorização dos investimentos detidos nas
carteiras da Fundação.

MODELO GERAL DE EMPREGO
DOS FUNDOS DE LCIF
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Onde as doações são usadas:
• Financiamento de subsídios (curto e longo prazo)
• Despesas com programas (custos incorridos ao
alocar subsídios e operar programas de LCIF)

Onde a renda de investimentos é usada:
• Despesas administrativas (reuniões de
governança e associadas; operações para
processar doações e apoiar a gestão geral da
Fundação; supervisão financeira)
• Despesas com desenvolvimento
(reconhecimentos, operações de arrecadação
de fundos, apoio à arrecadação de fundos do
coordenador de LCIF)
LCIF não recebe nenhuma parte das quotas internacionais anuais do
Lions; fundos designados, como os da Campanha SightFirst II, podem
ter diferentes modelos para empregar os fundos.
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POR QUE DOAMOS
Tomamos conhecimento em primeira mão do excelente trabalho de LCIF, que concedeu
um subsídio em 1990 para um centro de visão subnormal que ajudamos a lançar. A
nossa área se beneficiou de um dos primeiros subsídios de LCIF para Socorro após
Catástrofes e, recentemente, de um subsídio de US$ 100.000 para ajudar a instaurar
um estabelecimento para tratamento a longo prazo. Ao longo dos anos, trabalhamos
pessoalmente com muitos funcionários dedicados de LCIF, que tornam possíveis
programas e projetos maravilhosos, bem-sucedidos e dignos do apoio financeiro de
LCIF. A parceria com os funcionários, realizada de forma profissional, garante que os
fundos sejam utilizados de forma eficaz e eficiente. Temos muito orgulho de apoiar LCIF.
Ex-Diretor Internacional Dr. Edward V. Cordes e Companheira Leão Gail Cordes

Firmando parcerias
para progredir

Muitas organizações parceiras, entidades essas que têm muitas opções quando
se trata de alocar dólares de parcerias para promover projetos grandes e
promissores, se unem a Leões e amigos de LCIF para apoiar a Fundação. Estas
estão entre as organizações líderes que confiam em LCIF para administrar suas
contribuições financeiras de forma eficaz e eficiente para acelerar mudanças
significativas em todo o mundo.
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ESTÁ NA HORA DE CRESCER
O aumento do investimento em novas causas e programas toma tempo. Em 2017, LCIF adotou o câncer infantil, a fome
e o meio ambiente como áreas de causas oficiais. Desde então, o conhecimento dos Leões sobre as oportunidades de
subsídios para projetos de serviço relacionados tem crescido continuamente. Paralelamente a esse crescimento, veio o
aumento das reservas.
Em janeiro de 2020, LCIF orgulhosamente concedeu seus primeiros subsídios nessas áreas de causas, que variam em
até US$ 150.000. À medida que o número de solicitações de subsídios continua crescendo, também aumentará nosso
investimento nos serviços prestados pelos Leões.

INFORME-SE
Antes de decidir ajudar a aumentar o impacto de 1,4 milhão de Leões servindo para atender o nosso mundo carente,
LCIF o incentiva a saber mais sobre o compromisso que assume com os doadores de funcionar de forma ética,
responsável e prudente. Acesse os recursos abaixo e sinta-se seguro para investir.
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Dúvidas frequentes sobre LCIF: lionsclubs.org/resources-for-members/resource-center/lcif-general-faq
Responsabilidade e privacidade de LCIF: lionsclubs.org/explore-our-foundation/responsibility-privacy
• Relatório Anual
• Formulário 990
• Demonstrativos Financeiros Auditados
• Charity Navigator

CONTINUAMENTE CONQUISTANDO A SUA CONFIANÇA
LCIF se orgulha do histórico exemplar que tem nas classificações feitas por Charity Navigator (CN), o avaliador de entidades
beneficentes2 mais consultado dos EUA. CN ajuda a orientar quanto a doar de forma inteligente, avaliando a saúde financeira,
responsabilidade e transparência de mais de 9.000 instituições de caridade sediadas nos Estados Unidos e fornecendo dados
básicos sobre mais 1,8 milhão delas.
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Charity Navigator, charitynavigator.org

SINTA-SE SEGURO PARA FAZER DOAÇÕES

lionsclubs.org/donate
lcif.myplannedgift.org
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