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Folha Informativa sobre Solicitação de Subsídios 
para o Desenvolvimento do Quadro Associativo 

 
O quadro associativo depende do crescimento e da conservação dos associados atuais.  Mais Leões 
significa mais oportunidades para conduzir o serviço e melhorar nossas comunidades.   
 
Para apoiar tanto o recrutamento quanto a satisfação dos associados atuais, o Comitê de 
Desenvolvimento do Quadro Associativo de LCI oferece Subsídios para Desenvolvimento do Quadro 
Associativo em uma base competitiva.  Esses subsídios destinam-se a ajudar as regiões a conquistar 
novos mercados, especialmente onde a afiliação está em declínio.  Esses subsídios também devem 
ajudar a garantir que os Leões sintam que estão recebendo valor e continuem vivenciando a satisfação 
de serem afiliados. 
 

Para garantir uma representação global, o Lions Clubs International alocou os seguintes valores para 
cada Área Jurisdicional, com base no tamanho do quadro associativo.  Os distritos podem solicitar um 
valor até US$ 5.000 e os distritos múltiplos podem solicitar até US$ 10.000 para um subsídio de 
Desenvolvimento do Quadro Associativo regular (solicitações de subsídio de Grande Escala podem ser 
feitas até o máximo de US$ 15.000 por ano durante um período de três anos).    
 

Área Jurisdicional Valor Disponível para o 
Ano 

AJ I US$ 25.000 
AJ II US$ 10.000 
AJ III US$ 25.000 
AJ IV US$ 25.000 
AJ V US$ 25.000 
AJ VI US$ 25.000 
AJ VII US$ 5.000 
Subsídio de Categoria de Iniciativas 
Especiais/Grande Escala 

US$ 45.000 

 
Subsídio de Grande Escala 
Se um Subsídio de Grande escala é desejado, deve-se completar uma solicitação separada/diferente 
(para duração de 3 anos).  A quantia máxima para um solicitante de um Subsídio de Grande Escala 
selecionado é US$ 15.000 por ano, durante três anos (US$ 45.000 no total em três anos).  Subsídios de 
Grande Escala podem ter um componente de conservação ou de recrutamento (ou ambos).  Mais 
informações estão abaixo na seção Requisitos de Solicitação e no formulário de solicitação do Subsídio 
de Grande Escala. 
 
Subsídio para Iniciativas Especiais: 
Uma categoria de Iniciativas Especiais também estará disponível para subsídios, que pode incluir: 

• Replicar um subsídio anteriormente bem-sucedido 
• Enfocar clubes específicos (com menos de 15 associados, clubes somente para homens ou 

outros dados demográficos específicos) 
• Exceder (se a sua AJ fez uso de todos os fundos disponíveis) 
• Particular iniciativa/área/tipo de clube identificado pela diretoria de LCI 
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Os subsídios aprovados oferecerão até 75% de reembolso das despesas dos projetos aprovados, 
conforme descrito nas Normas de Reembolso.  

Requisitos para Solicitação  
As solicitações de subsídios podem ser enviadas por um ou mais distritos que tenham a capacidade de 
atingir o mercado alvo escolhido.  Se a maioria do mercado alvo consistir de um distrito, o governador 
de distrito poder solicitar um subsídio.  
 
Todas as solicitações de subsídios para um ano Leonístico em particular devem ser encaminhadas e 
aprovadas antes ou durante a Reunião da Diretoria Internacional de março/abril.  Os subsídios são 
analisados continuamente até a reunião da Diretoria Internacional de março/abril.  As solicitações de 
subsídios recebidas após a reunião da Diretoria Internacional de março/abril não serão aceitas e serão 
mantidas para consideração do Comitê de Desenvolvimento do Quadro Associativo na seguinte reunião 
por teleconferência de agosto. 
 
Recrutamento: 
O plano de recrutamento deverá resultar na fundação de, no mínimo, dois novos clubes e/ou o 
recrutamento de 100 novos associados Leões dentro de um período de 12 meses.  O plano de 
recrutamento deve detalhar os tipos específicos de atividades, recursos e ferramentas que serão 
utilizados para atrair novos associados a considerarem a possibilidade de se tornar um Leão.*   
 
*Critérios de recrutamento do Subsídio de Grande Escala - mínimo de 5 novos clubes, com um mínimo de 
100 associados fundadores, e/ou o recrutamento de 200 novos associados para os clubes existentes.  
Consulte o formulário de Solicitação de Subsídios de Grande Escala para mais detalhes. 
 
LCI desenvolveu os seguintes recursos e ferramentas para atrair e recrutar novos associados: 

• Guia de Recrutamento Simplesmente Convide 
• Realização da Reunião Informativa 
• Ideias de Marketing para Recrutar Associados 

 
Conservação: 
Um plano de conservação deve resultar na conservação de 90% dos associados [de distrito 
múltiplo/distrito] em um período de 12 meses.  Os valores serão reembolsados na marca de 12 meses, 
pendente da conclusão de um Relatório de Progresso.  O plano de conservação deve detalhar os tipos 
específicos de atividades, recursos e ferramentas que serão utilizados para medir, avaliar e aumentar a 
satisfação e o valor do associado, a fim de garantir que os associados desejem permanecer engajados 
como Leões.** 
 
LCI desenvolveu os seguintes recursos e ferramentas para apoiar a satisfação do quadro associativo: 

• Iniciativa para a Qualidade do Clube, uma ferramenta de planejamento estratégico para 
ajudar clubes a identificarem oportunidades de melhorias. 

• Pesquisa Como você classificaria o seu clube?  
• Guia de Satisfação do Associado 
• Programa Leão Orientador Certificado 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/ex109.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/mk97.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/me301.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
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**Subsídios de Grande Escala – os valores reembolsados serão oferecidos em uma base anual para o 
período de três anos. 
 

Critérios para Reembolso:  
As despesas aprovadas serão reembolsadas mediante apresentação do Relatório de Despesas dos 
Subsídios de Desenvolvimento do Quadro Associativo e recibos originais detalhados, contanto que a 
equiparação exigida de 25% seja documentada. Todas as despesas listadas devem estar em 
conformidade com as Normas de Reembolso de Despesas para Subsídios de Desenvolvimento do 
Quadro Associativo.  Uma vez aprovada, a atividade do subsídio deve ser realizada dentro do mesmo 
ano Leonístico (de 1º de julho a 30 de junho), para se qualificar para o reembolso.  A última data para 
reembolsos é 30 de junho do mesmo ano Leonístico. 

Os beneficiários de subsídios são obrigados a apresentar um Formulário de Relatório do Progresso 
quando as despesas são apresentadas para manter Lions Clubs International informado a respeito do 
trabalho que está sendo feito em apoio ao aumento e conservação do quadro associativo.  Os 
beneficiários do Subsídio de Grande Escala devem encaminhar um Formulário de Relatório de Progresso 
a cada ano para o período de três anos. 

Para solicitantes dos Estados Unidos que receberem um Subsídio de Desenvolvimento do Quadro 
Associativo de US$ 5.000 ou mais, a primeira solicitação de reembolso de despesas deve ser 
acompanhada do formulário W-9. 

Como Preencher a Solicitação de Subsídio  
Antes de preencher a solicitação de subsídio, entre em contato com o Departamento de Programas do 
Quadro Associativo e Novos Clubes para verificar se existem fundos disponíveis para a sua área. Se os 
fundos não estiverem disponíveis, você pode considerar solicitar dentro da Categoria de Iniciativas 
Especiais. 
 
Os solicitantes deverão providenciar informações detalhadas para assegurar que o projeto abranja, 
engaje e apoie os mercados alvo específicos.  Prioridade será dada aos distritos que estabelecerem 
metas substanciais e atingíveis para formação de novos clubes, aumento e conservação do quadro 
associativo.  Os subsídios não são necessariamente concedidos por ordem de chegada, mas pelo 
mérito do plano delineado. 

Processo de Análise da Solicitação 
Todas as solicitações passarão por uma análise preliminar da Divisão de Desenvolvimento do Quadro 
Associativo e do Especialista da GMT apropriado antes da apresentação ao Comitê de Desenvolvimento 
do Quadro Associativo.  O propósito da análise é assegurar que os pedidos sejam preenchidos na 
íntegra, atendam às exigências mínimas e possuam as informações adequadas para serem avaliados 
pelo comitê.  

É possível que funcionários entrem em contato com o solicitante para obter informações adicionais e 
discutir a oportunidade de desenvolvimento do quadro associativo.  Uma vez cumpridas todas as 
exigências, a solicitação será avaliada pelo Comitê de Desenvolvimento do Quadro Associativo para 
aprovação final em caráter permanente (antes da Reunião da Diretoria Internacional de março abril). 
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Observação: As informações levantadas e a pesquisa obtida como resultado do projeto serão de 
propriedade de Lions Clubs International. Conforme o andamento do projeto, materiais poderão ser 
elaborados e compartilhados com os voluntários por meio do site de LCI, boletins e revista LION. As 
informações obtidas por meio da pesquisa também poderão ser incorporadas aos programas de 
treinamento e adotadas para uso regional, quando apropriado. 
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Processo de Solicitação de Subsídios para  
Desenvolvimento do Quadro Associativo 

 

Todas as solicitações de subsídios para um ano Leonístico em particular devem ser aprovadas antes (em base contínua) ou durante a 
Reunião da Diretoria Internacional de março/abril.  As solicitações de subsídios recebidas após a reunião da Diretoria Internacional de 
março/abril não serão aceitas e serão mantidas para consideração do Comitê de Desenvolvimento do Quadro Associativo na seguinte 

reunião por teleconferência de agosto. 
 

Etapa 1

•O Administrador 
do Subsídio envia 
a solicitação de 
subsídio

Etapa 2

•O Subsídio é 
analisado pelo 
Especialista 
Regional da GMT e 
por funcionários da 
Divisão de 
Desenvolvimento 
de Quadro 
Associativo

Etapa 3

•Se necessário, 
perguntas ou 
esclarecimentos 
são enviados 
para o 
Administrador do 
Subsídio

Etapa 4

•O Comitê de 
Desenvolvimento 
do Quadro 
Associativo 
analisa a 
solicitação para 
aprovação 
/recusa (base 
mensal)

Etapa 5

•O Administrador 
do subsídio é 
notificado da 
aprovação/recusa 
do subsídio

Etapa 6

•O Administrador 
do Subsídio envia 
relatórios de 
andamento e 
outros 
documentos de 
avaliação, 
conforme 
solicitado, 
incluindo 
despesas, para 
ser reembolsado
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