APOIANDO O SEU SERVIÇO
Guia das oportunidades de subsídios de LCIF

A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) oferece uma ampla variedade de programas de subsídios
para apoiar seus esforços em melhorar a saúde e o bem-estar, fortalecer as comunidades e proteger os
vulneráveis. Confira abaixo para encontrar a opção mais adequada para o seu projeto de serviço.

Subsídios para o Câncer Infantil
De US$ 10.000 a US$ 150.000
Ajudam a apoiar e melhorar a qualidade de vida das crianças com câncer e suas famílias
• O que financiamos? A construção e expansão de infraestrutura como lares para as
famílias, áreas adaptadas para crianças nos estabelecimentos de tratamento do câncer
infantil, transporte, instrução e recreação de pacientes
• Aplicam-se a distritos e distritos múltiplos
• Fundos equiparados: 25% a 50% do custo total do projeto, dependendo da localização
do solicitante
lionsclubs.org/ChildhoodCancerGrant || new.emerging@lionsclubs.org

Subsídios para o Diabetes
Distritos: De US$ 10.000 a US $150.000;
Distritos múltiplos: De US$ 10.000 a US$ 250.000
Ajudam a reduzir a prevalência do diabetes e melhorar a qualidade de vida daqueles que
foram diagnosticados
• O que financiamos? Iniciativas para oferecer testes e cuidados abrangentes de
acompanhamento, melhoria de acampamentos existentes para diabéticos, expansão
de estabelecimentos de saúde existentes para aumentar o acesso de pacientes e
treinamento do pessoal da saúde
• Aplicam-se a distritos e distritos múltiplos
• Fundos equiparados: 25% do custo total do projeto
lionsclubs.org/DiabetesGrants || diabetesgrants@lionsclubs.org

Socorro após catástrofes: Subsídios para Emergências
Máximo de US$ 10.000
Ajudam os Leões a fornecer assistência emergencial imediata às vítimas de catástrofes naturais
• O que financiamos? A distribuição de água, alimentos, roupas, remédios, cobertores
e necessidades pessoais; o subsídio tem que ser solicitado em até 30 dias a partir da
ocorrência da catástrofe natural
• Aplicam-se a distritos
• Fundos equiparados: não são necessários
lionsclubs.org/DisasterGrants || LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
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Socorro após catástrofes: Subsídios para Preparação
Máximo de US$ 10.000
Apoiam parcerias com autoridades e organizações locais para preparar para
futuros esforços de socorro
• O que financiamos? O estoque de suprimentos para socorro, montagem de
kits para catástrofes, instrução para preparação, suporte avançado para
socorristas, postos de alimentos, estabelecimentos médicos, abrigos
• Aplicam-se a distritos, uma vez a cada três anos
• Fundos equiparados: 10% do custo total do projeto
lionsclubs.org/DisasterGrants || LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Socorro após catástrofes: Subsídios para a Recuperação da Comunidade
Máximo de US$ 20.000
Em virtude de catástrofes vigentes que afetem pelo menos 100 pessoas,
ajudam a bancar a limpeza e consertos de curto prazo onde as necessidades
imediatas já tenham sido atendidas por outras organizações
• O que financiamos? Os equipamentos para fazer consertos e
coordenação de serviços temporários; não financiamos projetos de
construção; o subsídio tem que ser solicitado em até 60 dias após
a catástrofe
• Aplicam-se a distritos
• Fundos equiparados: não são necessários
lionsclubs.org/DisasterGrants || LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Socorro após catástrofes: Subsídios para Grandes Catástrofes (MCAT)
Mínimo de US$ 50.000
Oferecem grande apoio para os esforços de socorro em virtude de grandes catástrofes
naturais ou calamidades civis com impacto internacional significativo
• O que financiamos? Projetos de reconstrução a longo prazo
• Não são aceitas solicitações; concedido a critério do presidente internacional e do
presidente do conselho de LCIF
• Fundos equiparados: não são necessários
lionsclubs.org/DisasterGrants || LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org
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Subsídios para o Impacto de Distritos e Clubes junto à Comunidade (DCG)
Os valores concedidos variam de acordo com as contribuições para LCIF
Apoiam atividades humanitárias locais
• O que financiamos? Uma grande variedade de projetos de serviços locais
• Distritos e clubes que doarem pelo menos US$ 10.000 e US$ 5.000,
respectivamente, para LCIF durante o ano Leonístico (1º de julho a 30 de junho)
podem solicitar subsídios de até 15% do valor doado
• Também podem se aplicar para atender aos requisitos de fundos equiparados para
outros programas de subsídios de LCIF
• Aplicam-se a distritos e clubes
• Fundos equiparados: não são necessários
lionsclubs.org/DCG || LCIFdistrictandclub@lionsclubs.org

Subsídios para a Fome
De US$ 10.000 a US$ 100.000
Apoiam os projetos de serviço dos Leões voltados ao alívio da fome
• O que financiamos? Os projetos de desenvolvimento de infraestrutura de grande
escala com foco na aquisição de equipamentos para postos de alimentos,
cozinhas escolares e armazenamento e transporte de alimentos
• Aplicam-se a distritos
• Fundos equiparados: 25% do custo total do projeto
lionsclubs.org/HungerGrant || new.emerging@lionsclubs.org

Subsídios para o Serviço dos Leos
De US$ 1.500 a US$ 5.000
Apoiam os Leos a avaliarem, planejarem e implementarem os próprios projetos
de serviço
• O que financiamos? Projetos práticos de serviço humanitário com base na
comunidade, desenvolvidos, implementados e realizados diretamente por
Leo Clubes, em colaboração com os Leões
• Aplicam-se a distritos e distritos múltiplos
• Fundos equiparados: 25% do custo total do projeto
lionsclubs.org/LeoGrants || LCIFleogrants@lionsclubs.org
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Lions Quest: Subsídios do programa
Máximo para distrito: US$ 50.000; máximo para distrito múltiplo, país: US$ 150.000
Implementam o programa de Lions Quest onde os Leões tenham um plano
detalhado e o comprometimento das escolas locais, ou expandem o programa
onde já esteja ativo há anos e haja oportunidade de abranger mais escolas
• O que financiamos? Os workshops de treinamento de professores,
currículo e materiais do workshop do aluno, tradução, despesas com
treinadores; avaliação e pesquisa do programa
• Aplicam-se a distritos e distritos múltiplos
• Fundos equiparados: 25% do custo total do projeto
lionsclubs.org/LionsQuestGrants || LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Lions Quest: Subsídios para divulgação
Máximo de US$ 1.500
Auxiliam os distritos a melhorar a compreensão do programa do Lions Quest
e expressar o valor do programa
• O que financiamos? Os seminários informativos e outras atividades
de divulgação para Leões, membros da comunidade, educadores
• Aplicam-se a distritos e distritos múltiplos
• Fundos equiparados: não são necessários
lionsclubs.org/LionsQuestGrants || lionsquest@lionsclubs.org

Lions Quest: Subsídios para parceria comunitária
Máximo de US$ 1.500
Iniciam os programas de Lions Quest em novas áreas ou reativam programas inativos
• O que financiamos? A expansão/implementação de piloto, despesas com workshops
de treinamento de alunos e professores, tradução de currículos, avaliação e pesquisa
do programa
• Aplicam-se a distritos e distritos múltiplos
• Fundos equiparados: não são necessários
lionsclubs.org/LionsQuestGrants || lionsquest@lionsclubs.org
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Subsídios Equiparados
De US$ 10.000 a US$ 100.000
Ajudam a estabelecer ou expandir projetos iniciados por Leões atendendo a necessidades
humanas e sociais críticas
• O que financiamos? Os custos de construção e equipamentos para projetos que
atendam a populações grandes e vulneráveis
• Aplicam-se a distritos e distritos múltiplos
• Fundos equiparados: 25% a 50% do custo total do projeto, dependendo da
localização do solicitante
lionsclubs.org/MatchingGrants || LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org

Subsídios do SightFirst
Os valores concedidos variam
Ajudam a combater as principais causas da cegueira evitável e reversível,
proporcionam serviços para pessoas com cegueira ou deficiências visuais
• O que financiamos? A renovação da infraestrutura existente,
equipamento de baixo custo, informações e prestação de
serviços de atendimento oftalmológico abrangente, treinamento
de pessoal da saúde
• Aplicam-se a distritos e distritos múltiplos
• Fundos equiparados: necessário apenas para equipamentos específicos
lionsclubs.org/SightFirst || SightFirst@lionsclubs.org
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Um mundo carente
2,2 bilhões

de pessoas têm deficiências
visuais ou cegueira1

300.000 crianças com

idade entre 0 a 19 anos são
diagnosticadas com câncer
a cada ano4

CERCA DE

Um terço dos jovens

adolescentes de todo o mundo
recentemente sofreram bullying2

~1 em cada 9

pessoas não tem comida
suficiente para se manter
saudável e ativa5

As catástrofes relacionadas
ao clima aumentaram
mais
nos últimos
de
40 anos7

50%

metade

Vivenciam-se devastações em toda parte, todos os dias. Embora
muitos aleguem que as necessidades do mundo são grandes demais
para serem superadas, mais de 1,4 milhão de Leões globalmente
afirmam, “Nós servimos”. Com os financiamentos e a experiência
da Fundação de Lions Clubs International (LCIF), os Leões oferecem
esperança e afetam positivamente muitas vidas.
Hoje, os Leões e LCIF - a única fundação que impulsiona os serviços
Leonísticos em escala global - dão continuidade a um compromisso
compartilhado que têm com o nosso mundo carente por meio da
Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço. A ampla campanha
capital de LCIF garante que os Leões possam aumentar o impacto
dos seus serviços, combater o diabetes e fazer um progresso
significativo nas áreas das causas globais expandidas.
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lionsclubs.org/donate

pessoas tem
diabetes3

Todos os dias, morrem
pessoas
em decorrência do
sarampo6

300

Até 2025,
da população do mundo
estará vivendo em áreas com
escassez de água8

OS LEÕES E LCIF RESPONDEM

1 em
cada 11
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LCI e LCIF proporcionam igualdade de oportunidades.

