
Programas para Atendimento 
em Casos de Catástrofes

Um subsídio para cada fase da catástrofe

Preparação para Catástrofes e Emergências

O Subsídio de Preparação para Catástrofes destina-se aos distritos interessados em fazer parcerias com autoridades locais e outras 

organizações comunitárias, visando planejar e preparar para futuros esforços de recuperação. O objetivo é determinar o papel dos Leões 

na comunidade antes que uma catástrofe aconteça.

• Os subsídios estão disponíveis em valores de US$5.000 – US$10.000

• Os distritos podem solicitar uma vez, dentro de um período de três anos, mas os clubes não podem solicitar

• Os fundos locais devem somar pelo menos 10% do total da solicitação

• Devem ser utilizados em antecipação a uma catástrofe

• Prioridade será dada aos distritos suscetíveis a catástrofes naturais que aconteçam regularmente ou repetidamente e para os que tenham

nomeado um Assessor ALERTA do Lions (ou cargo equivalente).

• Os fundos devem ser gastos dentro de seis meses após o recebimento

• As solicitações devem detalhar como os projetos dos Leões apoiam a comunidade quanto a um plano abrangente para emergências locais

e preparação para catástrofes

Quais são os tipos de atividades elegíveis? A participação dos Leões em atendimento de emergência local e programas de treinamento do

ALERTA; armazenamento de materiais essenciais e suprimentos para atendimento futuro, incluindo a montagem de kits do ALERTA; apoio

antecipado para equipes de socorristas, bancos de alimentos, assistência médica e abrigos; atividades de sensibilização para a preparação

da comunidade, educação e conscientização

No mundo inteiro, os Leões continuam priorizando o atendimento após catástrofes

como sendo uma das principais atividades locais de serviços. A Fundação de Lions

Clubs International (LCIF) oferece agora uma vasta gama de opções de financiamento

criadas especificamente para apoiar o atendimento após catástrofes liderado pelos

Leões durante os vários estágios das operações de recuperação. Os Leões são pessoas

marcantes em suas comunidades e desempenham um papel vital nesse processo. 

Eles são responsáveis por avaliar as necessidades dos distrito, assim maximizando 

os esforços de recuperação. Dependendo das necessidades dentro de determinada 

comunidade e o plano de ação dos Leões, as várias opções de financiamento de LCIF

capacitam os companheiros para que possam causar um impacto ainda mais pronunciado

nas comunidades onde vivem e servem.



Necessidades Imediatas

O Subsídio de Emergência destina-se aos distritos Leonísticos interessados em abordar necessidades imediatas das vítimas, na sequência 

de uma catástrofe natural. 

• Os subsídios estão disponíveis em valores de US$5.000 – US$10.000

• O Governador de Distrito deve solicitar o montante dentro de 30 dias da ocorrência da catástrofe, porém, os clubes não podem solicitar

• Pelo menos 100 pessoas precisam ter sido impactadas e/ou desalojadas pela catástrofe

• Os fundos devem ser gasto dentro de 30 dias após o recebimento

• A solicitação deve detalhar o plano de ação dos Leões e o envolvimento no sentido de oferecer assistência imediata às vítimas de catástrofes

Quais são os tipos de atividades elegíveis? A compra e distribuição de necessidades básicas, como alimentos, água, roupas, cobertores,

itens de primeiros socorros e suprimentos de limpeza

Serviços de Atendimento a Curto Prazo

O Subsídio de Recuperação Comunitária destina-se aos distritos interessados em apoiar mutirões de limpeza e reformas a curto prazo,

quando outras organizações já estejam atendendo às necessidades imediatas. Os esforços de recuperação incidirão sobre uma população

menor ou específica dentre as impactadas pela catástrofe.

• Os subsídios estão disponíveis em valores de até US$20.000

• O Governador de Distrito deve solicitar o montante dentro de 60 dias da ocorrência da catástrofe, porém, os clubes não podem solicitar

• Os distritos podem solicitar uma só vez, dentro de um período de seis meses

• Pelo menos 100 pessoas precisam ter sido impactadas e/ou desalojadas pela catástrofe

• Projetos de construção não são elegíveis

• Os fundos devem ser gastos dentro de 60 dias após o recebimento

• A solicitação deve detalhar o plano de ação dos Leões com base na avaliação das necessidades a curto prazo, incluindo um orçamento e

cronograma.

Quais são os tipos de atividades elegíveis? A compra de equipamentos e materiais para a remoção dos escombros; equipamentos e 

materiais para pequenas reparações e reformas de grupos de casas, instalações médicas, escolas e outras instituições públicas; 

coordenação de campanhas de doação de sangue, além de clínicas temporárias / móveis de atendimento oftalmológico para vítimas de

catástrofes para repor óculos perdidos

Construção/Equipamento a Longo Prazo 

O Subsídios Padrão é destinado aos distritos Leonísticos interessados em reconstruir ou equipar estabelecimentos públicos vitais, como 

escolas, instalações médicas e centros para idosos e deficientes que tenham sido danificados por uma catástrofe natural. Esta oportunidade

de subsídio equivalente requer fundos locais proporcionados pelos Leões. Os subsídios são outorgados em uma faixa de US$10.000 a

US$100.000. Pode haver critérios adicionais. Favor referir-se aos Critérios dos Subsídio Padrão e processo de solicitação.

Caso queira obter informações adicionais sobre os subsídios, visite www.lcif.org ou entre em contato com

o Departamento de Programas Humanitários de LCIF em LCIFHumanitarianPrograms@lionsclubs.org, ou

então ligue para (630) 203-3819.
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Detalhes importantes:

• Para cada tipo de subsídio existe um processo de solicitação e critérios distintos. Pode haver critérios adicionais.

• Os distritos podem solicitar um Subsídio de Emergência ou um Subsídio de Recuperação Comunitária, mas não ambos.

• Os fundos para catástrofes não podem ser repassados para outra agência, grupo ou organização. Os Leões devem 

liderar os projetos de recuperação.

• Um relatório final deverá ser entregue na finalização do projeto subsidiado. Se o relatório final não for enviado em tempo

hábil o atraso poderá impactar a elegibilidade a futuras solicitações de subsídio.


