Fundação de Lions CLubs internationaL

Formulário de Solicitação
de SuBSÍdioS eQuiParadoS

Critérios e reguLaMentos
Para subsÍdios eQuiParados

DECLARAÇÃO DE MISSÃO E PRIORIDADES DE FINANCIAMENTO
os subsídios equiparados viabilizam ﬁnanciamento de capital para ajudar a estabelecer ou expandir projetos de serviços
humanitários iniciados pelo Leões, que atendam às necessidades sociais e humanitárias críticas e diversas ao redor do
mundo. o ﬁnanciamento é priorizado para as necessidades de equipamentos e infraestrutura referentes a tais projetos.
todas as propostas de subsídios devem ser de natureza humanitária, de acordo com a missão de LCiF: “apoiar os esforços
dos Lions Clubes e parceiros para atender as comunidades locais e de todo o mundo, levando esperança e impactando
vidas por meio de subsídios e projetos de serviço humanitário”.
os projetos de serviço humanitário são caritativos e incluem
necessidades vitais de saúde e serviços humanos que não
são adequadamente resolvidos pelos governos e outras
fontes de ﬁnanciamento.

Esses benefícios incluem, porém não se limitam a:
• Projetos que afetam a vida dos jovens nos países em
desenvolvimento, incluindo escolas, orfanatos e centros
para crianças de rua
• Projetos que afetam a vida das pessoas deﬁcientes, incluindo a
reabilitação física e o fornecimento de instalações e equipamentos
para ajudar a atender às necessidades especíﬁcas de educação e
treinamento vocacional dos deﬁcientes
• Projetos que fortaleçam o acesso e melhorem o oferecimento
de cuidados médicos nas comunidades, incluindo a expansão e
compra de equipamentos para instituições médicas beneﬁcentes
ou sem ﬁns lucrativos
• Projetos para atender às necessidades de populações vulneráveis
e em situação de risco na comunidade, como a expansão de
casas de repouso, asilos, instalações para idosos, bancos de
alimentos e instalações de água salubre e saneamento nos países
em desenvolvimento
• Projetos que apoiem a reconstrução de importantes instalações
públicas e comunitárias a longo prazo que tenham sido daniﬁcadas
ou destruídas por catástrofes naturais, após o ﬁnanciamento de
LCiF tiver sido exaurido (como subsídios para grandes catástrofes
e subsídios designados para catástrofes)
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Os projetos elegíveis devem:
¸ atender a uma necessidade humanitária premente
¸ apoiar um projeto cujo porte seja acima do que
um distrito ou distrito múltiplo possa empreender
sozinho
¸ oferecer benefícios a longo prazo
¸ servir a uma grande população ou região
¸ envolver os Leões em atividades de base
¸ identificar os Leões com os projetos que melhor
se enquadrem às suas características
¸ receber recursos dos Lions clubes locais
¸ Melhorar a qualidade de vida das populações
em risco e vulneráveis
¸ destacar a presença de Leões na comunidade
ou região

Projetos não elegíveis:
FINANCIAMENTO E NÍVEIS DE SUPORTE
FINANCEIRO
os subsídios equiparados são outorgados na faixa de
equiparação de us$10.000 até us$100.000 por projeto.

✗ solicitações abaixo de us$10.000 ou acima de
us$100.000

as solicitações dos países em desenvolvimento são

✗ instalações de start-up, incluindo novos centros
médicos

elegíveis a receber até 75 por cento do orçamento total

✗ assistência individual

do projeto. as solicitações dos países desenvolvidos são
elegíveis para até 50% do orçamento total do projeto

✗ Projetos que seriam mais apropriadamente
financiados pelo governo ou outras instituições

(consulte o regulamento 5 dos critérios de outorga para

✗ despesas operacionais e/ou administrativas

subsídios equiparados).

✗ subsídios cuja intenção seja o pagamento de
empréstimos ou para estabelecer fundos de
reserva ou dotações

PRAZO
o Conselho de Curadores de LCiF analisa todos os
pedidos de subsídios equiparados elegíveis três vezes
ao ano. os pedidos devem ser recebidos pelo menos
90 dias antes da reunião do conselho programada,
devendo atender a todos os critérios para que sejam
considerados. acesse o site de LCiF www.lcif.org para
veriﬁcar os prazos dos subsídios.

✗ Projetos de “embelezamento” comunitário: parques,
piscinas, playgrounds, monumentos, memoriais,
jardins e campos esportivos
✗ Projetos de um único clube (os subsídios exigem um
envolvimento mínimo de dois clubes)
✗ Pesquisa científica
✗ Construção de moradias residenciais
✗ Compra de terrenos e prédios
✗ instalações e clubes para reuniões dos Lions clubes
✗ salários, estipêndios, bolsas de estudo ou honorários
✗ Centros comunitários/instalações polivalentes
✗ Projetos que carecem de identidade e envolvimento
dos Leões
✗ Consumíveis e despesas com expedição
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Perguntas Frequentes
1. Quem pode solicitar um subsídio?
os distritos e distritos múltiplos podem solicitar subsídios equiparados.
2. Um projeto iniciado ou concluído se qualifica para ser
considerado ao financiamento?
os subsídios equiparados estão disponíveis apenas para projetos
que não tenham ainda começado. se o projeto que está solicitando
ﬁnanciamento de LCiF já foi iniciado ou concluído, a solicitação será
considerada inelegível. os subsídios não são considerados como
formas de reembolso. ao enviar pedidos de subsídios equivalentes, é
importante considerar as datas de início e término do projeto, bem como
o cronograma das três reuniões anuais do Conselho de Curadores de
LCiF, onde são tomadas decisões sobre tais solicitações.
3. O que é uma fatura pró-forma?
uma fatura pró-forma é uma estimativa de custo ou cotação documentada que deve ser adquirida do fabricante ou fornecedor de quem o
equipamento será comprado ou da empresa de construção que
realizará o trabalho. esta documentação é necessária no envio da
solicitação de subsídio.
4. Quantos clubes devem apoiar financeiramente um projeto de
subsídio equiparado com fundos locais equivalentes?
no mínimo, dois clubes devem fazer uma contribuição ﬁnanceira
signiﬁcativa para o projeto, garantindo e/ou aumentando os recursos
equiparados localmente. idealmente, muitos outros clubes estarão
envolvidos no desenvolvimento e execução do projeto de subsídio.
5. As doações em espécie podem se qualificar como financiamento
local de equiparação?
o ﬁnanciamento local com a mesma equivalência em dinheiro será
exigido pelo distrito ou distrito múltiplo que está solicitando o subsídio.
as doações em espécie, embora apreciadas, não são admissíveis para a
equivalência de recursos dos Leões locais. além disso, o tempo que os
Leões dedicam como voluntários ao projeto não pode ser convertido
em um valor monetário. a equivalência local deve consistir de novos
fundos especiﬁcamente angariados para o projeto que LCiF está sendo
solicitada a ﬁnanciar.
6. Existe algum valor mínimo ou máximo para uma outorga de
subsídio?
o subsídio mínimo é de us$10.000 e o máximo é de us$100.000. um
país em desenvolvimento pode solicitar 75% do custo total do projeto
(não excedendo us$100.000) e os países desenvolvidos podem
solicitar 50% do custo total do projeto (não excedendo us$100.000).
7. Quantos subsídios equiparados um distrito ou distrito múltiplo
pode solicitar de uma só vez?
um distrito/distrito múltiplo pode ter dois subsídios sendo processados
ao mesmo tempo. isso signiﬁca que foram aprovados ou estão no
processo de revisão. assim que um subsídio aprovado for concluído
por meio da apresentação de um relatório ﬁnal satisfatório, um novo
pedido pode ser apresentado.
8. Quais são os prazos de solicitação?
as solicitações podem ser consideradas pelo Conselho de Curadores
de LCiF,que se reúne três vezes por ano, em agosto, janeiro e maio. as
solicitações devem ser recebidas em LCiF no mínimo 90 dias antes de
uma reunião do conselho. Consulte o website de LCiF para saber as
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datas especíﬁcas dos prazos ﬁnais. recomendamos que os pedidos
de subsídio sejam enviados com bastante antecedência do prazo
ﬁnal. solicitações incompletas ou que exijam mais tempo para
esclarecimentos e detalhes poderão ﬁcar pendentes para serem
analisadas em uma futura reunião do conselho.
9. Qual é o processo depois que o pedido é enviado à LCIF?
LCiF conﬁrmará o recebimento por e-mail ou carta. esta comunicação
de LCiF conﬁrmará a data do recebimento, identiﬁcará o especialista
em programa regional de LCiF que fornecerá a análise preliminar (para
determinar a elegibilidade) e fornecerá um número de rastreamento
referente à solicitação. o especialista fará o acompanhamento com o
distrito ou distrito múltiplo para esclarecer qualquer pergunta sobre as
metas e objetivos do projeto. algumas perguntas ou várias podem
surgir conforme o especialista trabalha para determinar a elegibilidade
da solicitação e do projeto.
em alguns casos, os Leões podem ser solicitados a analisar a proposta
para que os critérios do subsídio sejam melhor cumpridos. os Leões
podem ter que responder dentro de determinado prazo. somente as
solicitações preenchidas na íntegra e consideradas elegíveis terão a
oportunidade de ser encaminhadas para o parecer do Conselho de
Curadores de LCiF.
10. Quais são os possíveis resultados das decisões do Conselho?
o conselho pode aprovar um subsídio (no valor total ou parcial
solicitado), adiar um pedido (dependendo da necessidade de mais
informações ou análise) ou negar um pedido de subsídio. um subsídio
adiado não é aprovado nem negado, pois são necessárias informações
adicionais antes que uma decisão possa ser tomada.
11. Se o subsídio for aprovado, quanto tempo levará para se obter
os fundos do subsídio?
as aprovações de subsídios geralmente incluem condições. as
condições principais para os subsídios equiparados são: 1) veriﬁcação
da coleta exigida dos recursos equiparados localmente 2) assinatura e
devolução do contrato de subsídio. outras condições podem ser
exigidas para os subsídios, conforme o conselho julgar apropriado.
LCiF não liberará os fundos do subsídio até que todas as condições
sejam cumpridas. os Leões têm seis meses desde a data de
aprovação do subsídio para coletar a equiparação local.
12. Quem é responsável pela gestão dos fundos dos subsídios
aprovados?
o distrito ou distrito múltiplo beneﬁciado ﬁca responsável pelo
subsídio e o governador de distrito (no caso de subsídio em nível
distrital) ou o presidente do conselho (no caso de subsídio em nível
de distrito múltiplo) em exercício no momento em que um subsídio for
aprovado é considerado o administrador do subsídio. o administrador
do subsídio é responsável por garantir que os fundos do subsídio
sejam utilizados adequadamente para o propósito aprovado pelo
conselho. o administrador do subsídio também é responsável por
garantir que LCiF receba um relatório completo em tempo hábil
quando da conclusão do projeto.

Critérios Para suBsÍDios equiParaDos
1. os subsídios poderão ser viabilizados para projetos que excedam
os recursos ﬁnanceiros e capacidade de angariação de fundos do
distrito Leonístico requerente e clubes participantes. será necessário
haver pelo menos dois clubes envolvidos na implementação e
apoio ﬁnanceiro ao projeto.
2. os projetos devem servir a muitas pessoas, sendo que idealmente
devem servir comunidades inteiras para maximizar o impacto
caritativo do ﬁnanciamento de LCiF. além disso, prioridade será
dada aos projetos que atendam aos setores mais carentes da
sociedade e demonstrem real necessidade ﬁnanceira.
3. os subsídios não poderão ser solicitados para projetos de
aprimoramento comunitário, como a construção de bibliotecas,
centros comunitários, piscinas, campos desportivos e parques.
os subsídios geralmente não estão disponíveis para upgrades
resultantes de novas regulamentações governamentais.
4. os projetos interessados em ﬁnanciamento de LCiF devem ter uma
identidade forte com o Lions e manter um envolvimento contínuo
com os Leões locais. Prioridade será dada a projetos nos quais os
Leões prestam serviços voluntários, possuindo um histórico de
apoio anterior, bem como um papel claramente identiﬁcável em
ajudar na administração do projeto e/ou instituição envolvida.
5. além do envolvimento dos Leões e identidade com o projeto, o
distrito do Lions solicitante e os clubes participantes devem assumir
um compromisso ﬁnanceiro signiﬁcativo referente ao projeto.
embora os clubes envolvidos não possam contribuir com quantias
idênticas na equiparação de fundos locais, os montantes devem
ser comparáveis para demonstrar que o projeto não está sendo
ﬁnanciado principalmente por um único clube. Pelo menos a
metade da verba local equiparada deve ser garantida e/ou
angariada pelos Leões que estão encaminhando a solicitação de
subsídio. (Obs.: Os projetos que tenham obtido apoio financeiro
de apenas um Lions clube não serão elegíveis.)
6. os fundos equiparados localmente só podem ser fornecidos na
forma de contribuições em dinheiro. as doações em espécie,
sejam elas em forma de terrenos, mão de obra ou materiais,
reforçarão a proposta e devem ser destacadas na descrição do
projeto, porém, o apoio em espécie não poderá ser incluído no
orçamento como fração dos fundos equiparados e alocados para
o subsídio de LCiF. além disso, os fundos locais equivalentes
devem representar o dinheiro disponível ou prometido para o
projeto atual que está sendo proposto.
7. os subsídios não podem ser outorgados em base continua para
nenhum projeto em particular*. os projetos ou instituições que
recebam um subsídio equiparado devem aguardar um ano após a
apresentação do relatório ﬁnal do subsídio antes que um novo
subsídio possa ser solicitado, contanto que o subsídio solicitado
anteriormente para o mesmo projeto tenha cumprido os objetivos
propostos.
*Uma exceção a esta exigência seria um projeto de grande porte que
envolva vários distritos. Nesse caso, cada distrito participante
poderá enviar um pedido de subsídio para elementos separados e
distintos do projeto como um todo. Tais solicitações múltiplas serão
consideradas caso por caso, sendo que no máximo três pedidos de

subsídios equiparados poderão ser considerados para um único
projeto a ser beneﬁciado de cada vez. Cada solicitante deve
demonstrar que existe um relacionamento signiﬁcativo e histórico
com o beneﬁciário do projeto.
8. o ﬁnanciamento para despesas operacionais pode ser incluído
como parte do orçamento do projeto e pedido de subsídio, mas
somente quando tais fundos forem usados para iniciar ou
expandir signiﬁcativamente os serviços da organização solicitante.
o solicitante deve demonstrar como tais despesas operacionais
serão pagas depois que os fundos do subsídio de LCiF forem
despendidos.
9. embora muitos projetos de cuidados com a saúde se qualiﬁquem
para análise e consideração, os subsídios não podem ser
solicitados para a construção de novas instalações
hospitalares/clínicas médicas patrocinadas por apenas alguns
Lions clubes. Prioridade será dada a projetos destinados ao
aprimoramento e expansão de clínicas de assistência médica em
funcionamento. Consequentemente, os subsídios para construção
de novos hospitais/clínicas médicas só poderão ser considerados
nos seguintes casos: 1) clínicas de assistência médica localizadas
nos distritos, contando com o envolvimento ativo de vários
clubes, e/ou 2) expansão dos hospitais e clínicas do Lions que
tenham um histórico comprovado de sucesso. além disso, os
pedidos de subsídios que solicitam apoio para instalações de
clínicas de assistência médica só poderão ser considerados no
caso de instituições sem ﬁns lucrativos ou instituições públicas
que possuem um compromisso comprovado em servir aos
carentes e às pessoas que não possuem plano de saúde. Com
relação aos hospitais oftalmológicos nos países em desenvolvimento, os distritos ou distritos múltiplos devem se candidatar ao
Programa sightFirst de LCiF, que possui critérios e infraestrutura
técnica independente para orientar sobre o desenvolvimento,
análise e consideração de tais projetos.
10. os subsídios equiparados não estão disponíveis para projetos
que possam ser melhor abordados por meio de outros programas
de subsídios de LCiF. informações sobre outros programas da
fundação estão disponíveis em www.lcif.org ou entrando em
contato com LCiF.
11. os projetos que recebem ﬁnanciamento devem ser claramente
identiﬁcados como sendo possíveis graças à LCiF por meio de
reconhecimento visual adequado, placas de identiﬁcação e
atividades de relações públicas. LCiF estará fornecendo
especiﬁcações sobre tal reconhecimento no momento da
aprovação. no caso de os parceiros de LCiF ﬁnanciarem projetos
e iniciativas especíﬁcos, pode ser solicitado que o favorecido
forneça reconhecimento adicional. os relatórios ﬁnais sobre os
subsídios devem incluir a conﬁrmação de reconhecimento visual.
12. Cada proposta de subsídio será julgada apenas por seu próprio
mérito e grau em que atende aos critérios e às prioridades de
ﬁnanciamento humanitário de LCiF, conforme estabelecidos pelo
Conselho de Curadores.
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regulamentos Para os suBsÍDios equiParaDos
1. os solicitantes dos subsídios devem apresentar as suas propostas
de projetos no formulário de pedido de subsídio equiparado LCiF-27
para subsídios equiparados, que deve ser preenchido na íntegra. o
orçamento do projeto deve especiﬁcar claramente todas as fontes
de receitas e despesas, sendo que a receita total do projeto deve ser
idêntica à despesa. as solicitações incompletas ou propostas
apresentadas em outros formatos não se qualiﬁcarão.
2. as propostas de subsídios podem ser apresentadas por qualquer distrito Leonístico (único, sub ou múltiplo). as solicitações apresentadas
pelos distritos únicos ou subdistritos devem ser assinadas pelo atual
governador de distrito e certiﬁcadas via resolução do gabinete distrital,
sendo posteriormente notiﬁcadas ao presidente do conselho. as solicitações dos distritos múltiplos deverão ser assinadas pelo presidente do
conselho e certiﬁcadas via resolução do conselho de governadores. a
devida ata da reunião do gabinete ou do conselho na qual a solicitação
de subsídio foi certiﬁcada deve ser enviada junto com a solicitação.
3. Caso um projeto de subsídio equiparado seja realizado em um país
fora do distrito do solicitante, o projeto deverá ter o endosso e o
envolvimento ativo do distrito Leonístico local. nos países onde se
veriﬁca a presença de Lions clubes, mas não há uma estrutura distrital,
os clubes locais mais próximos do projeto serão responsáveis por
endossar o projeto. em todos os casos, informações detalhadas sobre
o papel dos Leões locais no projeto devem ser fornecidas à LCiF. em
países onde não existam Lions clubes, o distrito Leonístico solicitante
deverá demonstrar a capacidade de supervisionar, avaliar e enviar
relatórios sobre o projeto.
4. O valor máximo a ser solicitado é de US$100.000 e o valor mínimo
é de US$10.000. Caso forem aprovados, os recursos do subsídio não
serão desembolsados até que os fundos equiparados e exigidos forem
coletados localmente, conforme o orçamento aprovado para o projeto.
5. os subsídios só poderão ser solicitados no valor de até 50% do total
do orçamento do projeto no caso de países desenvolvidos. os países
em desenvolvimento, conforme deﬁnidos pela organização das nações
unidas, serão elegíveis a solicitar até 75% de ﬁnanciamento. o regulamento referente à contribuição mínima é determinado pelo distrito ou
distrito múltiplo apresentando a solicitação. (OBS.: A solicitação
máxima de subsídio fica limitada a US$100.000.)
6. um determinado distrito poderá ter somente dois pedidos de subsídios
equiparados e/ou subsídios aprovados sendo processados em um dado
momento. Para os distritos compostos por vários países, cada país
poderá ter duas solicitações ou projetos em andamento. ao considerar
um segundo subsídio para determinado distrito ou país, LCiF levará em
consideração o progresso feito no projeto em andamento que está
sendo ﬁnanciado por LCiF.
7. os subsídios equiparados são destinados a projetos nos estágios
inicias de desenvolvimento (planejamento). o projeto para o qual
está sendo solicitado um ﬁnanciamento de LCiF não pode já estar
em andamento. isso se aplica a equipamentos que são parcialmente
garantidos ou de outra forma adquiridos mediante empréstimo,
através de ﬁnanciamento ou por depósitos feitos antes do Conselho
de Curadores tomar uma decisão. além disto, os projetos concluídos
não serão elegíveis ao ﬁnanciamento, como também os subsídios
não devem ser utilizados para pagamento de empréstimos,
estabelecimento de reserva ﬁnanceira ou para reembolso de gastos
incorridos com o projeto antes da aprovação do subsídio. Projetos que
estejam solicitando ﬁnanciamento como reembolso, não são elegíveis.
8. os Leões e/ou suas famílias não devem receber benefício direto ou
proﬁssional ou ter interesse proprietário em projetos que recebam
assistência de LCiF.
9. os subsídios aprovados devem ser pagos ao distrito Leonístico apropriado (único, sub ou múltiplo). o governador de distrito ou presidente
de conselho do distrito múltiplo em exercício no momento em que o
subsídio for aprovado, será designado como administrador do subsídio
no decorrer do projeto. a responsabilidade caberá a ele/ela de desembolsar e contabilizar os fundos destinados ao projeto ﬁnanciado pelo
subsídio de LCiF. Caso determinado projeto continuar em um novo ano
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Leonístico, o administrador do subsídio deve fornecer cópias do progresso feito e relatórios ﬁnais a serem enviados à LCiF e ao gabinete
distrital atual ou conselho do distrito múltiplo. LCi reserva-se o direito
de substituir administradores de subsídios, conforme achar necessário.
10. os beneﬁciários dos subsídios são responsáveis pela apresentação
de um relatório detalhando os resultados do projeto e o uso exato
dos fundos de LCiF após a conclusão do projeto (os formulários para
relatórios são enviados juntamente com as cartas de concessão de
subsídio). os distritos ou distritos múltiplos que não apresentarem um
relatório referente a um projeto concluído não serão elegíveis a
receber subsídios adicionais.
11. o Conselho de Curadores de LCiF se reúne três vezes por ano. as
reuniões são realizadas em agosto, janeiro e maio. os prazos ﬁnais
estão contidos no site www.lcif.org ou mediante solicitação de
informações diretamente à LCiF. os pedidos de subsídios devem
ser recebidos no escritório de LCiF em um formulário preenchido na
íntegra, pelo menos 90 dias antes da reunião do Conselho de
Curadores de LCiF para que possam ser analisados durante a
reunião. Já que informações adicionais são geralmente solicitadas,
recomendamos que os pedidos de subsídio sejam enviados com
bastante antecedência do prazo ﬁnal. OBSERVAÇÃO: Solicitações
incompletas ou que exijam mais tempo para esclarecimentos e
detalhes poderão ficar pendentes para serem analisadas em
uma futura reunião do conselho.
12. as solicitações previamente revogadas ou rejeitadas podem ser
reenviadas somente se forem revisadas para que se possa abordar
as causas da recusa/revogação.
13. Caso os solicitantes não respondam dentro de 120 dias as correspondências de LCiF com perguntas sobre a solicitação de subsídio,
terão as suas solicitações sujeitas a serem revogadas. uma nova
solicitação poderá ser necessária.
14. os solicitantes terão seis meses após a data da aprovação para
coletarem e garantirem os fundos locais equiparados. Obs.: LCIF não
liberará os fundos dos subsídios até que os fundos equiparados
tenham sido coletados, estando disponíveis imediatamente para a
implementação do projeto.
os projetos aprovados que serão ﬁnanciados por um subsídio devem
ser implementados dentro de um prazo razoável, tendo que ser
ﬁnalizados dentro de dois anos da data da aprovação do subsídio.
extensões do prazo poderão ser consideradas caso por caso.
após extensa consulta com o solicitante, LCiF reserva-se o direito de
rescindir os subsídios que não foram iniciados ou que não tenham
demonstrado progresso suﬁciente dentro do prazo de dois anos.
todos os fundos desembolsados que não estejam devidamente
documentados devem ser devolvidos à LCiF, caso o subsídio tenha
sido rescindido.
15. LCiF declara não ter posse e se exime de qualquer responsabilidade
por quaisquer bens ou equipamentos que possam ser ﬁnanciados por
um subsídio de LCiF. Caso exista uma intenção manifestada no sentido
de transferir qualquer propriedade ou equipamento ﬁnanciado por
um subsídio de LCiF, o concessor do subsídio deverá informar aos
funcionários de LCiF sobre quais serão os beneﬁciários de tal transferência ou venda. exceto quando especiﬁcamente aprovado por escrito
por LCiF, toda propriedade ou equipamento ﬁnanciado por um subsídio
de LCiF apenas poderá ser transferido ou vendido a uma entidade de
caridade adequada que continuará a utilizar tal propriedade ou
equipamento somente para ﬁns de caridade na respectiva comunidade,
em conformidade com a intenção e disposições estabelecidas no
subsídio original e às normas de LCiF.
adicionalmente, os fundos derivados da transferência ou venda de
tais bens ou equipamentos devem ser utilizados apenas para ﬁns
caritativos na respectiva comunidade e não podem resultar em
qualquer proveito particular ou benefício pessoal para nenhuma
pessoa física ou entidade não caritativa.

Diretrizes
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SUBSÍDIOS EQUIPARADOS
Leia os critérios e regulamentos referentes aos subsídios antes de preencher a solicitação. todas as informações solicitadas abaixo devem
ser fornecidas à LCiF para determinar a elegibilidade e consideração ao ﬁnanciamento. as solicitações devem ser recebidas no mínimo 90
dias antes de uma reunião programada do Conselho de Curadores de LCiF. as reuniões são realizadas anualmente em agosto, janeiro e
maio. Consulte o website ou entre em contato com LCiF para saber as datas especíﬁcas dos prazos ﬁnais.
o Conselho de Curadores de LCiF e os funcionários reservam-se o direito de solicitar outras informações pertinentes.
LCiF conﬁrmará o recebimento do pedido por e-mail. este e-mail fornecerá um número de rastreamento do subsídio para sua referência ao
comunicar-se com LCiF sobre a solicitação. Propostas formatadas para outras agências ou apresentações em PowerPoint criadas para
campanhas gerais de angariação de fundos não serão aceitas.
Perguntas sobre os critérios referentes aos subsídios equiparados e o processo de solicitação devem ser encaminhadas ao departamento
de iniciativas Humanitárias de LCiF pelo telefone 630-203-3819 ou por e-mail para LCiFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org.
data: ________________________________________________________________
nome/título do projeto: ________________________________________________
Montante dos fundos solicitados à LCiF em us$:_________________________

SEÇÃO 1

Descrição, Metas e Objetivo do Projeto

1. detalhamento das razões e justiﬁcativas para o projeto. explicar o seguinte:
a. descrição dos problemas especíﬁcos a serem abordados.
b. detalhamento das razões e justiﬁcativas para o projeto
c. Metas e objetivos a serem alcançados.
d. Área geográﬁca e comunidades que serão servidas, incluindo dados socioeconômicos.
e. número de pessoas que se beneﬁciarão diretamente do projeto
2. descreva a estratégia para o projeto e plano de ação. Forneça as seguintes informações:
a. um plano detalhado do projeto, indicando como os objetivos serão alcançados
b. se o objetivo é expandir os serviços para alcançar mais pessoas necessitadas, indique quantas pessoas se beneﬁciaram até o
momento.
c. informações básicas e uma explicação do papel de apoio proporcionado por qualquer outra organização que participa deste
projeto; incluir uma carta de intenção das organizações envolvidas conﬁrmando seu envolvimento.
d. Cronograma do projeto para implementação e conclusão, incluindo marcos importantes.
e. se o plano for de construir uma estrutura permanente, ofereça uma descrição física da instalação e o seu conteúdo: dimensões,
desenhos arquitetônicos, fotograﬁas, estimativas de custos para construção, incluindo documentação para veriﬁcação de posse
da propriedade.
f. se o plano for comprar equipamento como bens de capital e itens semelhantes, forneça uma descrição do uso, incluindo folhetos
de produtos, faturas pró-forma e cotações de preços de fornecedores para todos os itens a serem adquiridos.
3. explique como o projeto será mantido nos próximos anos. descreva quem será responsável pelas despesas operacionais, de
manutenção e administrativas. Forneça um plano ﬁnanceiro de cinco anos, delineando as receitas e despesas.
4. descreva como os Leões estarão envolvidos no projeto proposto.
a. explique as funções e responsabilidades dos Leões. inclua um histórico relevante relacionado ao envolvimento dos Leões.
b. Forneça um esboço dos planos para a participação contínua dos Leões após o término do apoio de LCiF.
c. indique também como o projeto será identiﬁcado e promovido como um projeto apoiado pelos Leões.
d. descreva os planos para reconhecer o apoio e o envolvimento de LCiF. os materiais publicitários e mídia relacionados a este
projeto devem reconhecer o apoio e envolvimento de LCiF e dos Leões.
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SEÇÃO 2

Orçamento do projeto

5. inclua um orçamento detalhado para o projeto inteiro usando o formato gráﬁco abaixo.
a. a receita deve igualar a despesa.
b. indique que moeda será usada e a taxa de câmbio em dólares americanos.
c. na seção de receita, liste todas as fontes de ﬁnanciamento separadamente e especiﬁque o valor que cada uma está contribuindo.
d. esclareça a categoria de cada fonte de receita como valor prometido, coletado ou antecipado. Para quantias prometidas e
antecipadas, indique a data em que os fundos estarão prontamente disponíveis para o projeto.
e. na seção de despesas, liste e relacione todos os itens relacionados às despesas.
tipo de moeda:___________________________________
taxa de câmbio em dólares americanos:_______________________

receita
Fonte

despesas
Quantia

Categoria

Leões

Anotações

Descrição da despesa

Quantia

Explicação da despesa

1
2

Parceiros

3
4

LCiF

antecipada

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

total

SEÇÃO 3

$0,00

total

$0,00

Principais contatos

6. Forneça informações de contato de todos os Leões e não-Leões que devem ser copiados em futuras correspondências sobre esta
solicitação de subsídio. as informações devem incluir a liderança atual do Lions, o coordenador do projeto e o atual coordenador de
LCiF de distrito múltiplo/distrito. Forneça o nome, título, endereço para correspondência, número de telefone e endereço de e-mail
de todas as pessoas.
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SEÇÃO 4:

Endosso da solicitação

1. a certiﬁcação do gabinete ou do conselho deve ser incluída na solicitação do subsídio. Favor enviar uma cópia da ata da reunião de
gabinete (de distrito único ou subdistrito) ou reunião de conselho (de distrito múltiplo) na qual a solicitação foi certiﬁcada.
2. Para distritos únicos e subdistritos, apenas o governador de distrito poderá assinar a solicitação (favor ler os itens dois e três dos
regulamentos).
3. Para distritos múltiplos, apenas o presidente do conselho deverá assinar a solicitação (leia os itens dois e três dos regulamentos).

ENDOSSO DO GOVERNADOR DE DISTRITO (SOLICITAÇÕES DE DISTRITOS ÚNICOS E SUBDISTRITOS)

Certiﬁco por meio desta que li e analisei os critérios para os subsídios equiparados de LCiF e a solicitação de subsídio. declaro que,
de acordo com o meu conhecimento, as informações enviadas são precisas e a necessidade existe conforme indicado. eu endosso
esta proposta e farei todo o possível como administrador para assegurar o uso adequado e eﬁciente de quaisquer fundos concedidos,
contabilidade precisa e relatórios regulares para a Fundação de Lions Clubs international.

nome do governador

número do distrito

endereço
telefone

Fax

e-mail
assinatura

data

ENDOSSO DO PRESIDENTE DE CONSELHO (SOLICITAÇÕES DE DISTRITOS MÚLTIPLOS)

Certiﬁco por meio desta que li e analisei os critérios para os subsídios equiparados de LCiF e a solicitação de subsídio. declaro que,
de acordo com o meu conhecimento, as informações enviadas são precisas e a necessidade existe conforme indicado. eu endosso
esta proposta e farei todo o possível como administrador para assegurar o uso adequado e eﬁciente de quaisquer fundos concedidos,
contabilidade precisa e relatórios regulares para a Fundação de Lions Clubs international.

nome do Presidente de Conselho

número do distrito Múltiplo

endereço
telefone

Fax

e-mail
assinatura

data

Formulário de solicitação de subsídios equiparados
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO
antes de enviar a sua solicitação de subsídio equiparado, reserve um momento para examinar esta lista de veriﬁcação para
garantir que a sua solicitação esteja completa e pronta para ser enviada para LCiF.
3 todas as perguntas foram respondidas detalhadamente.
3 a ata da reunião do gabinete do distrito (para solicitações distritais) ou da reunião do conselho de distrito múltiplo (para as
solicitações de distrito múltiplo) está incluída.
3 a assinatura de endosso do atual governador de distrito (para solicitações distritais) ou do presidente de conselho do distrito
múltiplo (para as solicitações de distrito múltiplo) está incluída.
3 a documentação comprobatória exigida está incluída:
• desenhos arquitetônicos, estimativas de custo e veriﬁcação de propriedade do terreno para projetos de construção
• Folhetos sobre os equipamentos, faturas pró-forma e cotações de preços de fornecedores para todos os itens a serem
comprados para projetos de equipamentos
• Plano ﬁnanceiro de cinco anos descrevendo a receita futura do projeto e as despesas operacionais
3 Mantenha uma cópia dos documentos de solicitação para os seus arquivos, antes de enviar a documentação para LCiF

ENCAMINHAMENTO DA SOLICITAÇÃO
as solicitações podem ser enviadas diretamente ao departamento de Programas Humanitários de LCiF as solicitações enviadas
por meio de outros departamentos podem fazer com que o pedido seja recebido após o prazo ﬁnal o que atrasará o processo de
análise.
a solicitação preenchida e a documentação comprobatória exigida podem ser enviadas à LCiF em cópia impressa ou eletrônica.
no entanto, preferimos que a documentação seja enviada eletronicamente. basta enviar uma via apenas da documentação.
se enviar a documentação por correio, use um serviço de correio conﬁável (ou seja, dHL, Fedex e outros). isso garantirá o
rastreamento da documentação caso seja extraviada.
Lions Clubs international Foundation
Humanitarian initiatives department
300 W. 22nd street
oak brook, iL 60523 – 8842
e-mail: LCiFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
Fone direto: 630-203 -3819
Website: www.lcif.org
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