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Nossa Missão

Nossa missão é de 

empoderar os Lions 

clubes, voluntários e 

parceiros para melhorar 

a saúde e o bem-

estar, fortalecer as 

comunidades e apoiar os 

necessitados por meio de 

serviços humanitários e 

subsídios que impactem 

vidas em todo o 

mundo e promover a 

paz e a compreensão 

internacional.

Obs.: Em agosto de 2021, o 
Conselho de Curadores de LCIF 
aprovou uma declaração de 
missão atualizada refletida acima.
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Trinta anos atrás, eu estava ajudando meu marido a criar materiais para promover a primeira 
campanha de arrecadação de fundos da Fundação de Lions Clubs International, SightFirst. Foi  
nessa época que percebi que queria fazer parte do Lions; parte de algo maior e em escala 
internacional. É uma honra servir ao lado de meus companheiros Leões. Agora, enquanto escrevo  
esta carta encerrando meu segundo ano como Presidente de LCIF, também estou extremamente 
orgulhosa de ter feito parte da campanha mais histórica da fundação até hoje: a Campanha 100.  

Os últimos dois anos foram como nenhum outro. Quando comecei minha função como Presidente 
de LCIF em 2019, imaginei um ano inteiro de viagens, visitando os Leões e os projetos financiados 
pela LCIF em todo o mundo. Como bem sabemos, a pandemia mudou drasticamente todos os 
nossos planos. Mas forneceu uma grande oportunidade de mostrar nossa resiliência, tenacidade e 
criatividade para fazer o que os Leões fazem de melhor, servir.   

Como presidente, muitas vezes me perguntam: “Dos projetos que você visitou, qual é o seu favorito?”  
A resposta honesta?  

Cada projeto que tive a sorte de testemunhar é o meu favorito.  

Cada projeto que ouvi falar é o meu favorito.  

Todo projeto planejado para o futuro é o meu favorito.  

Isso porque todos os projetos mudam nossas comunidades para melhor. 

Sei que para muitos a vida ainda é difícil, e alguns podem estar preocupados com o futuro de servir 
nossas comunidades. É exatamente por isso que a LCIF é tão importante. Sairemos dessa pandemia 
e nosso serviço ao mundo deve continuar. A LCIF, nossa fundação global, existe para ampliar a 
esperança das pessoas necessitadas.  

Aos Leões, parceiros e amigos de LCIF que demonstraram um grande apoio neste ano, obrigada 
por garantir que LCIF possa continuar a impulsionar aqueles que servem para melhorar a saúde e o 
bem-estar, fortalecer as comunidades e proteger os vulneráveis. E a todos, agradeço pela honra e o 
privilégio de servir como Presidente de LCIF por dois anos. 

Com afeto,

Gudrun Yngvadottir

Presidente do Conselho de Curadores da Fundação de Lions Clubs International

Uma mensagem da presidente
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Nossos programas de subsídios
Leões e Leos servem a um mundo carente. Ampliar o impacto do serviço é o portfólio 
diversificado de programas de subsídios de LCIF. 

Subsídios para o Câncer Infantil
Os subsídios para o Câncer Infantil aumentam a capacidade 
dos Leões de ajudar crianças com câncer e suas famílias, por 
meio de projetos como a construção ou expansão de salas 
de espera e habitações para famílias; melhora do acesso 
ao transporte para consultas médicas; e atendimento das 
necessidades de educação e recreação.

Subsídios para o Diabetes
O subsídio para o Diabetes apoia projetos de serviços para 
reduzir a prevalência do diabetes e melhorar a qualidade 
de vida daqueles diagnosticados através da melhoria dos 
acampamentos para diabéticos, implementação de eventos  
de triagem, expansão do acesso aos cuidados e treinamento 
de profissionais de saúde.

Subsídios para Catástrofes
Os subsídios para catástrofes apoiam esforços para oferecer 
assistência imediata e contínua às vítimas de catástrofes 
naturais. São oferecidos subsídios de Preparação em caso de 
catástrofes, para Emergências, Recuperação da comunidade e 
Grandes catástrofes. 

Subsídios para o Impacto de Distritos e Clubes 
junto à Comunidade
Os subsídios para o impacto de distritos e clubes junto à 
comunidade transformam até 15% das contribuições irrestritas 
dos distritos e clubes para LCIF em subsídios para financiar 
projetos locais.  

Subsídios para a Fome 
Os subsídios para a Fome ajudam a apoiar programas de 
alimentação em escolas, bancos de alimentos, centros 
de alimentação e instalações semelhantes por meio do 
desenvolvimento de infraestrutura em grande escala com  
foco na aquisição de equipamentos e transporte. 

Subsídios para o Serviço dos Leos
Os subsídios para o serviço dos Leos apoiam iniciativas 
maiores e mais impactantes planejadas pelos mais jovens 
humanitários dos Lions clubes. 

Subsídios para o Lions Quest
Os subsídios para o Lions Quest permitem que as escolas 
estabeleçam e expandam as oportunidades de aprendizagem 
socioemocional oferecidas por meio do currículo do Lions 
Quest de LCIF. São oferecidos subsídios para Parceria 
comunitária, Programa Lions Quest e subsídios para 
Divulgação do Lions Quest. 

Subsídios Equiparados
Os subsídios Equiparados financiam projetos humanitários de 
maior escala que exigem grandes equipamentos ou construção 
para ajudar as comunidades a obter acesso à educação, 
tecnologia, saúde e outras melhorias que mudam a vida. 

Subsídios do SightFirst
Os subsídios do SightFirst ajudam a combater a cegueira 
evitável, fornecem atendimento a pessoas cegas ou com 
deficiências visuais e desenvolvem infraestrutura para sistemas 
abrangentes de cuidados oftalmológicos.



LCIF e as Nações Unidas
Em abril, Lions comemorou 75 anos de parceria 
com a Organização das Nações Unidas (ONU). 
A colaboração entre as organizações começou 
quando o fundador do Lions, Melvin Jones,  
ajudou a desenvolver a carta de Organização 
Não Governamental da ONU. Assim como a 
LCIF, a ONU procura atender às necessidades 
globais e emergentes de populações vulnerá-
veis e marginalizadas. Para conseguir isso, a 
ONU criou 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (SDGs) – uma coleção de objetivos 
globais interligados projetados para promover 
um futuro melhor e mais sustentável. As  
áreas de causas de LCIF refletem o espírito 
desses objetivos.

Por mais de quatro décadas, as duas 
organizações se reúnem anualmente 
no Dia do Lions junto à ONU para celebrar  
sua colaboração de longa data e compromisso 
compartilhado para atender às necessidades 
humanitárias em todo o mundo.

Visite sdgs.un.org para saber mais sobre as 
SDGs da ONU.

Objetivos de  
Desenvolvimento  
Sustentável das  
Nações Unidas

Erradicação da Pobreza

Fome Zero e Agricultura Sustentável

Saúde e Bem-estar

Educação de Qualidade

Igualdade de Gênero

Água Potável e Saneamento 

Energia Limpa e Acessível

Trabalho Decente e Crescimento Econômico

Indústria, Inovação e Infraestrutura

Redução das Desigualdades

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Consumo e Produção Responsáveis

Ação Contra a Mudança Global do Clima

Vida na Água

Vida Terrestre

Paz, Justiça e Instituições Eficazes

Parcerias e Meios de Implementação
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http://sdgs.un.org
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal1.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal3.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal4.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal5.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal6.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal7.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal8.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal9.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal10.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal11.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal12.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal13.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal14.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal15.html
http://Paz,%20Justiça%20e%20Instituições%20Eficazes%20Parcerias%20e%20Meios%20de%20Implementação%20
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030-goal17.html


Socorro após  
catástrofes  
LCIF oferece assistência imediata em 
caso de catástrofes naturais; apoia a 
parceria com organizações locais para 
se preparar para futuros esforços de 
socorro; apoia os esforços de limpeza e 
reparação a curto prazo; e fornece apoio 
significativo após grandes desastres 
naturais ou calamidades civis. 

Alinhamento com o objetivo da ONU: 
Ação Contra a Mudança Global do Clima

Investimento Global do AL de 2020-21

US$ 5.285.438

.

Fontes: Statista www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-
events-globally/#statisticContainer; Statista www.statista.com/statistics/510952/
number-of-deaths-from-natural-disasters-globally; visited June 30, 2021

Em 2020, o mundo passou por 400 catástrofes naturais. 
Cerca de 8.100 almas foram perdidas e os danos atingiram 
aproximadamente US$ 268 bilhões. Ampliando a esperança 
desde 1968, a LCIF forneceu mais de US$ 140 milhões em 
subsídios para preparação para catástrofes e esforços de 
socorro liderados por Leões em todo o mundo. 

Fornecendo alívio durante a 
catástrofe
Em 2020, a crise de saúde global causada pela pandemia 
da COVID-19 foi suficiente para qualquer um suportar. Para 
alguns moradores da América Central, foi apenas metade  
da batalha. 

No início de novembro de 2020, o furacão Eta de categoria 4 
devastou partes da América Central. Com chuvas torrenciais, 
ventos de até 240 quilômetros por hora e inundações 
catastróficas, o Eta foi o furacão mais intenso de novembro 
no Atlântico desde 1932. Essa distinção, no entanto, não era 
para durar. Apenas duas semanas depois que o Eta causou 
estragos na área, o mortal furacão Iota chegou à terra, 
deixando os moradores ainda mais desesperados. 

Os furacões Eta e Iota 
tiraram centenas de vidas, 
deixando em seu rastro 
bilhões de dólares em danos. 
Ao suportar o peso de um 
vírus mortal, crianças e 
famílias que sobreviveram 
às catástrofes naturais foram forçadas a enfrentar desafios 
mais incalculáveis. Os Leões estiveram presentes com as 
vítimas da tempestade na Costa Rica, Panamá, Guatemala e 
Honduras, oferecendo conforto e cuidados. Lá, com os Leões, 
estava a LCIF, fornecendo US$ 80.000 em subsídios para 
catástrofes para alimentos vitais, tanques de água, fogões, 
coberturas para telhados, cobertores e materiais de limpeza.

Os Leões estiveram 
lá com as vítimas da 
tempestade, oferecendo 
conforto e cuidados.

https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/510959/number-of-natural-disasters-events-globally/#statisticContainer


Desde 1968, LCIF financia serviços humanitários globais, 
aprofundando o compromisso de Leões e Leos tanto para 
com os necessitados quanto para suas comunidades. Juntos, 
continuamos a ampliar a esperança. 

Identificando necessidades, 
apresentando soluções 
Na melhor das circunstâncias, esperar meses pela consulta 
médica de uma criança pode ser frustrante. Suportar a visita 
real também evoca ansiedade. Durante uma pandemia, a 
apreensão só aumenta. 

Servir a uma área de cinco estados nos Estados Unidos, 
a clínica Lions Children’s Hearing and ENT Clinic (LCHC), 
de Minnesota, é líder 
no diagnóstico e 
tratamento de crianças 
com distúrbios de 
ouvido, nariz e garganta. 

Desde a abertura, há 
cerca de uma década, 
a clínica viu a demanda 
por exames de audiologia aumentar 20%. O desafio? Tempos 
de espera significativamente mais longos para consultas. A 
solução? LCIF e os Leões. 

Com um subsídio Equiparado de US$ 15.980 da LCIF, 
os Leões compraram uma cabine de som adicional e 
equipamentos de audiologia, expandindo a capacidade 
da clínica para atender mais 1.000 pacientes anualmente, 
reduzindo o tempo de espera para consultas e proporcionando 
um ambiente mais seguro durante a pandemia.

“Esta tecnologia nos permite avaliar… em uma fração do 
tempo que levava com a tecnologia mais antiga”, disse 
um audiologista do LCHC. “Com crianças pequenas, ter 
tecnologia para verificar aparelhos auditivos, testar a audição 
e avaliar benefícios em um só local, sem trocar de quarto no 
meio da consulta, faz uma grande diferença. E com o aumento 
dos procedimentos de controle de infecção necessários 
devido à COVID-19, nossa equipe pode ser mais eficiente com 
a limpeza”.

Esforços  
Humanitários
LCIF apóia programas que atendem 
às necessidades de populações e 
comunidades vulneráveis e em risco.

Alinhamento com o objetivo da ONU: 
Devido à amplitude da área de causa dos 
Esforços Humanitários, a maioria dos 
aspectos dos objetivos da ONU pode ser 
aplicada direta ou indiretamente.

Investimento Global do AL de 2020-21

US$ 10.086.120
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“Com crianças 
pequenas, ter tecnologia 
em um único local faz 
toda a diferença”.
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Juventude  
LCIF atende os jovens por meio do 
acesso aprimorado à educação de 
qualidade, serviços essenciais na área 
da saúde, oportunidades sociais e 
recreativas inclusivas e programas de 
desenvolvimento juvenil positivo. 

Alinhamento com o objetivo da ONU:  
Educação de qualidade; Saúde e  
bem-estar; Redução das Desigualdades

Todos os jovens merecem acesso a educação de qualidade, 
serviços de saúde, oportunidades sociais e recreativas inclusivas 
e programas de desenvolvimento positivo. A LCIF ampliou a 
esperança por mais de 50 anos. Liderando o caminho está 
o Lions Quest, o programa de desenvolvimento juvenil de 
destaque da LCIF, enraizado no aprendizado socioemocional.

Formando futuros educadores 
Habilidades, conhecimentos e atitudes socioemocionais 
são críticos tanto para a sala de aula quanto para a vida. 
Ajudar os alunos em todo o mundo a enfrentar melhor os 
desafios na escola, em casa e na comunidade é o Lions 
Quest, o principal programa de aprendizagem socioemocional 
(SEL) da LCIF que promove a capacidade dos alunos de 
compreender e gerenciar emoções, estabelecer e atingir 
metas, sentir e demonstrar empatia, construir relacionamentos 
positivos e tomar decisões responsáveis. Também importante 
para o crescimento socioemocional dos alunos são os 
professores com suas próprias habilidades do SEL altamente 
desenvolvidas e praticadas. 

Reconhecer a importância do SEL para o futuro de seu país, 
a universidade canadense University of Lethbridge Faculty of 
Education garantiu que mais de 160 estudantes universitários 
que concluíssem o curso prático tivessem acesso aos 
recursos e lições do Lions Quest SEL. O objetivo? Garantir 
que futuros educadores adquiram novas habilidades e 
conhecimentos do SEL para melhor apoiar o desenvolvimento 
socioemocional dos alunos, durante as experiências de 
estágio de ensino do ensino fundamental e além. 
 
“Os professores da próxima geração devem manter o 
desenvolvimento socioemocional dos alunos em primeiro 
lugar”, disse a 
Companheira Leão 
Lucy Johnson, 
assessora do Lions 
Quest do Distrito 
C-2 do Canadá e 
instrutora de seminário 
da universidade. 
“Estudantes 
bem ajustados e 
emocionalmente seguros são o caminho do nosso país e 
do mundo. Nosso futuro depende de nossa capacidade 
de desenvolver essas características nos alunos, e o Lions 
Quest é fundamental para ajudar as crianças a lidarem com o 
estresse acadêmico e social na escola, em casa, e conforme 
fazem o seu caminho no mundo”.

“Estudantes bem  
ajustados e 
emocionalmente  
seguros são o caminho  
do nosso país e do 
mundo”.

Investimento Global do AL de 2020-21

US$ 3.801.299



 | 09 

Fonte: 1Organização Mundial da Saúde www.who.int/
cancer/childhood-cancer, visitado em 30 de junho de 2021

Câncer Infantil
LCIF apoia e melhora a qualidade  
de vida das crianças com câncer e 
suas famílias. 

 Alinhamento com o objetivo da ONU: 
Saúde e Bem-estar

Investimento Global do AL de 2020-21

US$ 1.846.340
A cada ano, 300.000 crianças são diagnosticadas com câncer.1 Os 
Leões ajudam os pais a lidar com a incerteza e ajudam os pacientes 
jovens a ver um futuro saudável. Para ampliar a esperança, a LCIF está 
fortalecendo os serviços médicos e sociais para ajudar a aumentar 
a expectativa de vida global de crianças com câncer e melhorar a 
qualidade de vida dos menores e suas famílias. 

Paz e diversão para crianças que 
lutam contra o câncer
Felizmente, a maioria dos jovens nunca experimentará o impacto 
físico e emocional do câncer infantil. Nem seus pais e famílias. 
No entanto, o câncer infantil é a realidade para muitos, incluindo 
aqueles que buscam recuperar a saúde e estabelecer a vida de 
volta no centro de câncer Taipei Medical University Hospital.

Para melhor atender 
pacientes pediátricos com 
câncer e famílias de Taipei 
e áreas próximas, e para se 
preparar para um aumento 
esperado de pacientes nos 
próximos cinco anos, o 
Centro construiu um novo 
prédio. Embora cheio de 
equipamentos e sistemas 
médicos avançados, algo 
estava faltando. A nova 
instalação carecia de um 
espaço especial onde os jovens pacientes pudessem deixar o 
câncer para trás e entrar em um universo dedicado exclusivamente 
às alegrias da infância. 

Entre LCIF e os Leões. Reconhecendo a necessidade de curar o 
corpo e a mente, os Leões solicitaram US$ 150.000 em fundos de 
subsídio para o Câncer Infantil de LCIF, bem como US$ 220.000 
angariados localmente, para ajudar a construir uma área voltada 
para crianças dentro do novo prédio do Taipei Cancer Center. O 
espaço, que inclui um playground, área de leitura e equipamentos 
multimídia, ajuda a imaginação e o espírito dos jovens pacientes a 
voar e os pais e cuidadores deixam de lado as preocupações e o 
estresse causados por uma doença infantil devastadora.

A nova instalação carecia de 
um espaço especial onde os 
jovens pacientes pudessem 
deixar o câncer para trás 
e entrar em um universo 
dedicado exclusivamente às 
alegrias da infância.  
Entre LCIF e os Leões.



Desde 1990, o programa do SightFirst de LCIF forneceu mais de US$ 
372 milhões em subsídios para ajudar o mundo a ver um futuro melhor. 
Ampliando a esperança, a LCIF tem orgulho de aproveitar esse impacto.

Expandindo o acesso aos cuidados 
com os olhos 
Na Zâmbia, a prevalência de cegueira entre todas as faixas etárias é 
estimada em 1 por cento, o que significa que na província de Luapula, 
no sul, aproximadamente 7.400 pessoas são cegas. De acordo com 
o Ministério da Saúde da Zâmbia, mais de 80% de todos os casos 
de cegueira no país são evitáveis, tratáveis e curáveis. Por que então 
a taxa devastadora de cegueira? A resposta está na identificação 
historicamente limitada de doenças oculares e no tratamento 
oftalmológico. 

Com a meta de reduzir a cegueira evitável em impressionantes 51% 
antes de 2025, e com um subsídio do SightFirst de US$ 606.667 da 
LCIF, os Leões da Zâmbia e parceiros locais iniciaram um esforço 
de cinco anos para expandir o acesso a serviços oftalmológicos 
primários e serviços de cirurgia 
de catarata no sul de Luapula. 
Os fundos de subsídios estão 
ajudando a renovar e equipar 
unidades oftalmológicas 
primárias, aumentar a 
capacidade de recursos 
humanos e estabelecer um 
programa de alcance móvel. 

No primeiro ano, os fundos 
de subsídios de LCIF foram 
fundamentais no treinamento de agentes comunitários de saúde para 
identificar casos de catarata; triagem de quase 19.000 residentes para 
várias condições oculares; e realizar mais de 250 cirurgias de catarata 
para melhorar ou restaurar a visão.

Visão 

A LCIF ajuda a combater as principais 
causas de cegueira evitável e reversível e 
oferece serviços a pessoas com cegueira 
ou deficiência visual.

Alinhamento com o objetivo da ONU: 
Saúde e bem-estar
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Os fundos de subsídios estão 
ajudando a renovar e equipar 
unidades oftalmológicas 
primárias, aumentar a 
capacidade de recursos 
humanos e estabelecer um 
programa de alcance móvel.

Investimento Global do AL de 2020-21

US$ 8.383.273



COMEMORANDO 30 ANOS  
em Preservar a preciosa dádiva da visão  

Em 2020, a LCIF comemorou o 30º aniversário do SightFirst, um dos programas de subsídios mais 
impactantes da Fundação.

O programa visa fortalecer os sistemas de cuidados oftalmológicos em comunidades carentes, 
capacitando-os a combater a cegueira e a perda de visão e ajudar os cegos ou deficientes visuais. 
Por meio do SightFirst, os Leões, em cooperação com fornecedores de serviços de saúde e 
organizações parceiras, impactaram a visão de milhões de pessoas em todo o mundo.

Globalmente, mais de 488 milhões de vidas foram 
impactadas por meio do SightFirst.
“Os Leões de todos os lugares estão orgulhosos do imenso impacto que causamos na visão em 
todo o mundo”, disse a Ex-Presidente Internacional Gudrun Yngvadottir, que foi Presidente de 
LCIF durante a comemoração do aniversário. “Com os fundos do SightFirst de LCIF, atendemos à 
convocação feita por Helen Keller em 1925 para sermos os paladinos dos cegos. Fizemos muito nos 
primeiros 30 anos do SightFirst. Com os fundos contínuos, manteremos o legado do SightFirst e 
criaremos mais mudanças históricas em prol da visão”.

Até hoje, mais de US$ 372 milhões em subsídios 
do SightFirst foram aprovados para mais de 1,398 
projetos em 117 países. Por meio dessas 
iniciativas, mais de: 
•  9,6 milhões de cirurgias de catarata foram 

realizadas. 
•  2,3 milhões de profissionais de atendimento 

oftalmológico e agentes da saúde comunitária 
foram treinados. 

•  1.350 centros oftalmológicos foram 
construídos, expandidos ou equipados. 

•  197 milhões de doses de medicamentos 
foram distribuídas para controlar a dolorosa 
infecção ocular causada pelo tracoma, encontrada 
em comunidades sem acesso a água potável 
e saneamento e que pode levar à cegueira 
irreversível. 

•  310 milhões de doses de medicamentos foram 
distribuídas para interromper a progressão da 
oncocercose, uma infecção transmitida por 
moscas infectadas que pode causar doenças nos 
olhos e cegueira permanente.  | 11 



Fonte: 1International Diabetes Federation www.idf.org/aboutdia-
betes/what-is-diabetes/facts-figures.html, visitado em 30 de junho 
de 2021
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Em 2019, aproximadamente 463 milhões de adultos viviam com 
diabetes. Até 2045, 700 milhões terão a doença, deixando em risco a 
saúde pessoal, familiar e comunitária. A LCIF está ampliando a esperança 
financiando iniciativas de conscientização, prevenção e gestão para 
reduzir a prevalência do diabetes e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas diagnosticadas.

Sobre o Diabetes 
no acampamento Camp Koala  
Ao longo da costa sudoeste da Austrália, nos arredores de Melbourne, 
fica o belo acampamento Camp Wyuna, que todos os anos oferece 
diversão ao sol para milhares de jovens. Vinte e um deles, cada um 
com diabetes tipo 1, tiveram uma experiência de acampamento única 
graças aos Leões e à LCIF.

Com um subsídio de LCIF de US$ 10.499 para Diabetes e em parceria 
com a Type1 Foundation, com sede na Austrália, que conecta médicos 
e educadores às famílias recém-diagnosticadas, o Lions facilitou 
o Camp Koala. O acampamento 
ajudou os adolescentes a aprender 
a gerenciar sua doença por meio de 
aulas sobre dieta, controle dos níveis 
de insulina e glicose e estilo de vida 
saudável. Conscientes dos desafios 
que muitas vezes acompanham a 
adolescência, os Leões também 
garantiram que o acampamento 
de sete dias enfatizou a independência, a autoestima e o bem-estar 
emocional, convocando seis mentores da Type1 Foundation – jovens 
adultos com diabetes – para interagir com os campistas, de colega 
para colega. 

Para melhorar ainda mais a experiência de uma semana, os campistas 
também desfrutaram de atividades como laser tag, passeio de barco e 
exploração de parques de aventura. 

Disse um participante do Camp Koala: “Conheci tantas pessoas e 
amigos incríveis. Sou muito grato por ter tido a chance de participar. 
Eu não posso dizer obrigado o suficiente”.

Investimento Global do AL de 2020-21

US$ 2.038.692

“Sou muito grato 
por ter tido a chance 
de participar. Eu não 
posso dizer obrigado 
o suficiente”.

Fonte: World Diabetes Federation

Diabetes

A LCIF ajuda a reduzir a prevalência do 
diabetes e melhora a qualidade de vida 
daqueles diagnosticados.

Alinhamento com o objetivo da ONU: 
Saúde e bem-estar 



A poluição do ar mata cerca de sete milhões de pessoas em 
todo o mundo anualmente. A mudança climática causa estragos 
em ecossistemas inteiros; desafios são urgentes e palpáveis. 
A LCIF está ampliando a esperança ajudando Leões e Leos 
a gerar um impacto ecológico positivo de longo prazo para 
humanos, plantas e animais que vivem no Planeta Terra.  

Plantando esperança para 
um mundo mais saudável
Visando um futuro mais saudável para sua comunidade, 
para si mesmos e para as gerações vindouras, os Leos 
da província de Brescia, na Itália, tomaram medidas para 
melhorar a cidade de Chiari e a saúde e o bem-estar das 
pessoas da área – humanos e animais selvagens. Juntos, 
os jovens humanitários criaram uma floresta tranquila para 
reduzir a poluição atmosférica e fornecer uma área pacífica e 
exuberante para recreação e atividade física. 

Com um subsídio para o Serviço dos 
Leos de LCIF de US$ 2.500 e em 
colaboração com Leões e especialistas 
do instituto agrícola da cidade, os Leos 
projetaram a floresta, selecionaram o 
fornecedor de mudas e determinaram 
espécies de árvores compatíveis com 
o clima e o terreno locais. Três meses 
após receber a aprovação do subsídio, 
35 Leos e Leões plantaram a floresta nova e sustentável 
de Leos e Leões, 100 novas árvores levando ar fresco e 
esperança para a cidade. 

As próximas gerações se beneficiarão da floresta, que serve 
de inspiração para outras comunidades serem boas guardiãs 
do meio ambiente. Os Leos continuam colaborando com os 
Leões e o município local para arrecadar fundos adicionais 
para garantir a sustentabilidade do projeto.
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Meio Ambiente 

A LCIF apoia esforços para proteger a 
saúde ambiental das comunidades para 
gerar um impacto ecológico positivo 
global de longo prazo.

Alinhamento com o objetivo da ONU: 
Boa saúde e bem-estar; Ação Contra a 
Mudança Global do Clima; Vida Terrestre

Investimento Global do AL de 2020-21

US$ 168.091

As próximas 
gerações serão 
beneficiadas 
com a floresta.

Fonte: Organização Mundial da Saúde, www.who.int/health-topics/air-
pollution#tab=tab_1, visitado em 17 de agosto de 2021



Apesar da produção global suficiente de alimentos, a fome 
crônica continua sendo um problema persistente. Como 
o acesso a alimentos que sustentam a vida é um desafio 
urgente, a LCIF está ampliando a esperança ao aprofundar seu 
compromisso de expandir recursos e infraestrutura necessários 
para lidar com a escassez de alimentos em todo o mundo.

Alimentando almas em Seul   
Entes queridos hospitalizados. Vidas perdidas. Marcos perdidos. 
A devastação causada pela COVID-19 é facilmente quantificada, 
prontamente aparente. Olhe mais fundo, no entanto, e você 
encontrará as consequências menos óbvias. Foi exatamente isso 
que os Leões da Coreia fizeram, descobrindo uma consequência 
inesperada da pandemia. Uma comunidade desesperada por 
comida, sem meios de acessá-la e também faminta por conexão 
emocional.

Com o aumento da pandemia e os lockdowns em vigor, sem-
teto e idosos que moram perto da principal estação ferroviária 
de Seul e nas aldeias vizinhas de jjokbang – áreas de pequenas 
residências de um quarto em bairros de baixa renda – não puderam 
viajar para acessar o serviço de refeições gratuito. Complicando o 
problema? Voluntários 
que normalmente 
entregavam comida e 
mostravam companhia 
para os mais vulneráveis 
da área raramente 
chegavam. Literalmente, 
os moradores estavam 
morrendo de fome.

Ao tomar conhecimento 
da crise, os Leões se 
mobilizaram, usando US$ 7.058 dos fundos do Subsídios de Impacto 
de Distritos e Clubes junto à Comunidade para criar refeições em 
caixas. Em colaboração e patrocínio de várias organizações locais, 
os Leões forneceram alimentos para 500 refeições, cozinhando, 
embalando e entregando lanches nutritivos – e esperança – para 
aqueles que precisavam desesperadamente.

Investimento Global do AL de 2020-21

US$ 1.771.008
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Fome 

A LCIF apoio os projetos de serviço 
focados no alívio da fome.

Alinhamento com o objetivo da ONU: 
Fome Zero e Saúde e bem-estar; 
Redução das Desigualdades

Os Leões forneceram alimentos 
para 500 refeições, cozinhando, 
embalando e entregando 
lanches nutritivos – e esperança 
– para aqueles que precisavam 
desesperadamente.



Índia || US$ 1.644 

Manter os vizinhos seguros 
enquanto a COVID-19 
devastou seu país, os 
Leões da Índia distribuíram 
multivitamínicos, máquinas 
de oxigênio, luvas, 
máscaras faciais, kits de 
EPI e desinfetante para  
as mãos.  

Ampliando a esperança localmente 
 
Por meio do programa de Subsídios para o Impacto de Distritos e Clubes junto à  
Comunidade (DCG) de LCIF, tanto quanto 15% das contribuições irrestritas de clubes  
ou distritos à Fundação são transformadas em subsídios para financiar projetos locais.
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EUA || US$ 4.985 

Os Leões dos EUA 
reformaram duas salas no 
Clear Path for Veterans 
New England, um centro 
dedicado a ajudar 
aqueles que serviram 
desinteressadamente nas 
forças armadas do país. 
As salas, projetadas para 
promover o bem-estar físico 
e psicológico, proporcionam 
um ambiente acolhedor 
para aulas de reabilitação e 
recreação social.

Itália || US$ 1.045 

Para proporcionar 
uma experiência mais 
gratificante, acessível e 
inclusiva para os turistas 
com cegueira, os Leões de 
Catania, Itália, criaram dois 
mapas táteis para a cidade, 
bem como uma placa em 
Braille emblemática de seu 
compromisso com Catania 
e seus visitantes.

Taipei || US$ 2.700

Com o objetivo de 
aumentar a conscientização 
sobre o diabetes e fornecer 
educação sobre a doença 
e sua prevenção, os Leões 
de Taipei ajudaram em uma 
campanha de doação de 
sangue durante a qual os 
níveis de açúcar no sangue 
e a pressão arterial dos 
membros da comunidade 
foram avaliados.

Brasil || US$ 3.992 

O serviço acima uniu 
os Leões do Brasil para 
equipar um lar para 
pacientes com câncer 
infantil e cuidadores com 
purificadores de água, ar 
condicionado, guarda-
roupas e equipamentos 
para lavar roupas, 
proporcionando conforto e 
cuidados necessários.

1.450  
DCGs concedidos em todo o  
mundo desde lançamento do  

programa em 2018
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Ampliando a esperança 
para o nosso mundo carente
No ano Leonístico de 2020-2021, LCIF concedeu 1.997 subsídios, totalizando mais  
de US$ 33,3 milhões*. O financiamento de subsídios capacitou os Leões em todo o  
mundo a melhorar suas comunidades e impactar profundamente os necessitados.

*Representativo de todos os subsídios de 2020-2021, incluindo aqueles aprovados condicionalmente.

Subsídios concedidos por área de causa (US$)*

Esforços Humanitários

Visão

Socorro após Catástrofes

Juventude

Diabetes

Câncer Infantil

Fome

Meio Ambiente

$10.086.120

$8.383.273

$5.285.438

$3.801.299

$2.038.692

$1.846.340

$1.771.008

$168.091



 | 17 

Subsídios concedidos por Área Jurisdicional do Lions (AJ)*

AJ I

AJ II

AJ III

AJ IV

AJ V

AJ VI

AJ VIII

AJ VII
US$ 3.365.586 

EUA e Afiliados, Bermudas,  
e Bahamas 

US$ 6.584.357
Índia,  

Sul da Ásia,  
Oriente Médio

US$ 338.038
Canadá 

US$ 3.221.286 
Europa

US$ 1.875.109
América do Sul, 
América Central,  
México e Ilhas do  
Mar do Caribe

US$ 690.697
Austrália, Nova Zelândia, 
Papua-Nova Guiné,  
Indonésia e Ilhas do Sul  
do Oceano Pacífico

US$ 10.293.189
África 

US$ 7.011.999
Leste Asiático, 
Sudeste Asiático
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*Representativo de todos os subsídios de 2020-2021, incluindo aqueles aprovados condicionalmente.



Nossos parceiros
Organizações que forneceram 
fundos à LCIF durante o ano.

Nossos afiliados
Parceiros na execução que  
utilizaram fundos fornecidos  
por LCIF durante o ano.

Nossos parceiros 
técnicos
Organizações com as quais LCIF 
se uniu durante o ano para  
garantir projetos sustentáveis e 
impactantes.

NoVo Foundation
create. change.

OPC
EMPOWERING
THROUGH SIGHT

WORLD DIABETES FOUNDATION
UNHRD

WFP

Humanitarian
Response Depot
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Parceiros, Afiliados, Parceiros Técnicos
As parcerias, afiliações e parceiros técnicos de LCIF oferecem oportunidades para compartilhar 
conhecimento fundamental, inspiração e apoio financeiro e recursos para o avanço de projetos 
grandes e promissores e para acelerar mudanças significativas em todo o mundo.



Duas décadas de parceria  
em relação à Visão 
A cada ano, as deficiências visuais afetam 19 milhões de crianças em todo o mundo. Aqueles com deficiência visual grave de 
início precoce geralmente apresentam atraso no desenvolvimento motor, de linguagem, emocional, social e cognitivo. Crianças 
em idade escolar com deficiência visual também podem experimentar desempenho 
educacional e auto-estima em níveis mais baixos do que os colegas que não têm deficiência 
visual. O diagnóstico, a intervenção e o tratamento precoces podem melhorar muito o 
sucesso educacional e futuro de uma criança.  

A LCIF e a Johnson & Johnson Vision fizeram uma parceria em 2002 para implementar o 
Visão para Crianças, o maior programa de saúde ocular baseado em escolas do mundo, que 
visa equipar as comunidades com ferramentas essenciais para fornecer a todas as crianças 
acesso igual a cuidados de saúde oftalmológicos de qualidade. Em escolas de baixa 
renda e comunidades carentes, o Visão para Crianças mobiliza profissionais de 
oftalmologia e voluntários do Lions para fornecer serviços abrangentes de saúde 
ocular – desde a triagem de crianças até o fornecimento de óculos e a garantia de 
tratamentos especiais.

Como membro ativo do programa, o oftalmologista Dr. Freddy Simon, baseado na 
Índia, observa que o envolvimento do professor na pré-triagem é uma parte crítica 
do processo. “Os professores têm uma posição única. Eles podem notar coisas 
das crianças que nem os pais podem”, disse ele. 

Além disso, o Dr. Simon é inspirado pelas crianças com quem trabalha. “Eu trato 
de adultos e crianças, mas a satisfação que tenho ao tratar crianças é um pouco 
maior porque elas têm a vida inteira pela frente…. Mudamos a carreira deles; 
mudamos seus estudos. Estamos oferecendo a elas uma vantagem na vida”,  
disse ele.

Atualmente, o Visão para Crianças chega a quatro países na Ásia, África e, mais 
recentemente, nos Estados Unidos. O Visão para Crianças está aumentando seu impacto por meio de projetos colaborativos 
adicionais entre a LCIF e a Johnson & Johnson Vision, incluindo oportunidades de engajamento de funcionários, campanhas de 
marketing de marca orientadas por causas e propósitos e expansões de locais.

“Trabalhando juntos, criamos um programa incrível e poderoso que atinge milhões de crianças anualmente”, disse Shlomi 
Nachman, presidente da Johnson & Johnson Vision Company Group. “Sou grato aos Leões pela dedicação deles à saúde ocular 
e os saúdo pela forma como estão fazendo parcerias com profissionais da visão, governos locais e membros da comunidade para 
garantir que atinjamos o número máximo de crianças. Juntos, estamos fazendo uma diferença incrível”. 
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Visão para Crianças  
de acordo com os números
Juntos, estamos quebrando as barreiras aos cuidados de saúde ocular para crianças em 
comunidades de baixa renda e carentes de todo o mundo. 

+ de 42 
milhões 

estudantes alcançados globalmente 
desde o lançamento do programa

estudantes atualmente servidos  
anualmente por meio do  

Visão para Crianças

 crianças encaminhadas para  
usar óculos e outros  

tratamentos especiais

 professores treinados para oferecer 
educação em saúde ocular, realizar testes 
de acuidade visual, triagem de estudantes 

para condições oculares comuns  
desde 2002

+ de 3 
milhões + de 600.000 + de 200.000
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Os marcos 
À medida que o mundo enfrentava desafios econômicos e de saúde pública contínuos, o ano 
de 2020-2021 testemunhou o valor da tenacidade e engenhosidade em tempos de adversidade. 
Outros marcos celebrando e beneficiando Leões, Leos, parceiros da Fundação e aqueles 
servidos em todo o mundo também foram alcançados durante o ano Leonístico.

OUTUBRO:  
A LCIF colabora 
com a Organização 
Pan-Americana da 
Saúde na campanha 
emergencial de 
vacinação em 
massa para conter 
a crescente onda de 
casos de sarampo no 
Brasil;  
11,7 milhões 
vacinadas.

OUTUBRO:  
Celebração do 30º 
aniversário do 
SightFirst, é 
lançado o programa 
de financiamento 
mais notável da LCIF 
para combater as 
principais causas de 
cegueira evitável e 
reversível e fornecer 
serviços para pessoas 
com cegueira ou 
deficiência visual.

NOVEMBRO:  
O Lions Quest, 
programa de 
destaque de LCIF 
de educação 
socioemocional 
para jovens, lança 
o Lions-Quest 
Online, fornecendo 
aos usuários da 
edição americana 
do programa acesso 
online ao currículo 
abrangente e baseado 
em evidências.

s s
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DEZEMBRO:  
O Concurso 
anual de Melvin 
Jones expande o 
reconhecimento e 
recebe 153% mais 
envios em relação ao 
ano anterior. 

MARÇO:   
Plataforma online 
LCIF: Histórias 
que nos enchem 
de orgulho é 
lançada; e oferece 
uma oportunidade  
para Leões, Leos e 
parceiros de LCIF 
em todo o mundo 
de vivenciarem e 
compartilharem 
histórias inspiradoras 
empoderadas por 
subsídios da Fundação.

ABRIL:  
A campanha 100 
torna-se a maior 
campanha da 
história de 
LCIF, superando a 
Campanha SightFirst II.s s

MAIO:  
Mais de 500 Leões 
comprometeram 
seu apoio à 
Campanha 100 
tornando-se um 
Doador Extraordinário 
ou Principal.s

JUNHO:  
Os subsídios para 
auxiliar na linha de 
frente da COVID-19 
totalizam mais de 
US$ 6 milhões, 
que ajudou a fornecer 
equipamentos de 
proteção individual 
necessários aos 
trabalhadores da linha 
de frente durante a 
pandemia.

JUNHO:  
 Celebração 
da Fundação 
inaugural acontece 
durante a 103ª 
Convenção de Lions 
Clubs International, a 
primeira convenção 
desse tipo realizada 
virtualmente. 

JUNHO:  
A parceria de LCIF 
com a Johnson & 
Johnson Vision 
expande-se pela 
primeira vez para a 
Área Jurisdicional I, 
fornecendo serviços 
abrangentes de 
saúde ocular para 
comunidades de 
baixa renda no sul da 
Flórida.

s s

JUNHO:  
O Lions e o Centro 
Carter assinaram 
um Memorando de 
Acordo de quatro 
anos para apoiar 
os esforços de 
Oncocercose e 
Tracoma do Centro 
Carter na Etiópia. 
Até o momento, a 
parceria forneceu 
mais de 715.000 
cirurgias de tracoma.

s

CRESCIMENTO EM 2020-2021
•  No primeiro ano completo de iniciativa de doação planejada aprimorada, 68 compromissos, avaliados 

em mais de US$ 4,12 milhões, recebidos em doações de legado futuras; começam os preparativos 

para a iniciativa do AL de 2021-2022 , expansão para o Canadá e Austrália.

•  Seguidores do Facebook aumentam 45%% e a recita de arrecadacão de fundos no Facebook cresce 
56% comparado com os anos Leonisticos.

•  Doações online crescem 61% comparado ao ano Leonístico anterior.



22 | LCIF – AMPLIAR A ESPERANÇA 



A maior campanha de angariação  
de fundos da história da Fundação  
lançada em julho de 2017 com a  
meta de arrecadar US$ 300 milhões 
até junho de 2022. 
A Campanha 100 permitirá que a Fundação capacite o serviço dos Leões pelas próximas 
gerações. Como têm feito desde 2017, os ex-presidentes internacionais Dr. Jitsuhiro Yamada e 
J. Frank Moore III continuam a liderar a campanha em nível internacional como Coordenador 
Geral e Vice-Coordenador Geral, respectivamente. 
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Aumentar o impacto 
do serviço sobre a 

visão, desenvolvimento 
dos jovens, socorro 

às vítimas de 
catástrofes e esforços 

humanitários.

Apoiar a luta 
contra a 

epidemia global 
do Diabetes.

 

 Criar maior progresso 
nas áreas de câncer 
infantil, fome e meio 

ambiente.

Promover
as causas

globais

Aumentar o
impacto do

serviço

Apoiar
a luta

contra o
Diabetes

A necessidade continua
O ano Leonístico de 2020-2021 começou em meio à crise do COVID-19 e com a continuidade dos desafios de captação de 
recursos do ano anterior. Também ressaltando a necessidade contínua da Campanha 100 estavam as questões globais além 
da pandemia. Desastres naturais vieram como um relógio. Os cânceres infantis foram diagnosticados. Os desafios do diabetes 
continuaram, assim como a insegurança alimentar, doenças oculares, preocupações ambientais e problemas enfrentados 
pelos jovens.

Com foco na capacidade dos Leões e Leos de servir de forma mais significativa tanto no curto prazo quanto nas próximas 
décadas, a Campanha 100 continuará a:

Progresso sobre 
a angariação de 
fundos

2018-2019
US$ 111 milhões

2019-2020
US$ 158 milhões

2020-2021
US$ 215 milhões

META
US$ 300 milhões



Os Clubes Modelo da 
Campanha 100
Os Clubes Modelo fornecem apoio financeiro 
significativo à Campanha 100, promovendo 
amplamente o Lions, a LCIF e a Campanha. As 
estratégias incluem buscar doações de membros 
do clube e da comunidade; dedicando eventos 
de angariação de fundos e doações da tesouraria 
para a Campanha 100; e inspirar outros clubes a 
se tornarem campeões de arrecadação de fundos 
da LCIF. 

A contribuição financeira mínima de um clube 
para alcançar o status de Clube Modelo de 
nível básico é calculada da seguinte forma:

 AJ I 169 443

AJ II 21  41

AJ III 19  45

AJ IV 97  201

AJ V 800  2.146

AJ VI 135  235

AJ VII 39  63

AJ VIII 26  65

TOTAL 1.306  3.239

Clubes Modelo em  
30 de junho de 2021

No AL de 2020-2021, mais 1.306 clubes em todo o 
mundo se comprometeram com o esforço de Clube 
Modelo. O ano fechou com 3.239 Clubes Modelo – 
um aumento de 62% em relação ao ano anterior.

500 =
Número de  
associados  
do clube

Contribuição 
Financeira US$x

62%
Aumento

1.306 
Novos clubes 

comprometidos

3.239 
Clubes no final do ano
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Área 
Jurisdicional

AL 2020-2021 Novos 
Clubes Modelo

Total de Clubes 
Modelo
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Novas fronteiras de captação 
de recursos
Perseverantes em tempos de adversidade, Leões e Leos de todo o  
mundo enfrentaram desafios de angariação de fundos de forma  
criativa – mantendo-se seguros e socialmente distantes – para  
ampliar a participação na Campanha 100. 

ESTADOS UNIDOS: 
Leos experientes e motivados 
em tecnologia homenagearam 
os “Guerreiros do Corona”, 
produzindo um evento online de 
arrecadação de fundos da LCIF 
apresentando diversas culturas e 
talentos. Promoveram o evento 
nas redes sociais, transmitiram 
ao vivo no YouTube e em uma 
estação de televisão global, 
ajudando a angariar cerca de 
US$18.000

ITÁLIA:  
Com um subsídio de US$ 4.070 
de LCIF para Impacto de Distritos 
e Clubes junto à Comunidade, o 
Lions apoiou um projeto que ajuda 
jovens pacientes com câncer em 
Roma. Para celebrar o projeto 
e arrecadar fundos para a LCIF 
e a Campanha 100, os Leões 
organizaram e transmitiram ao 
vivo um concerto virtual com 
a pianista e Leão de renome 
mundial Cristiana Pegoraro.



AUSTRÁLIA: 
O Ex-Presidente de Conselho 
do Lions, Lou Onley, desafiou 
os Leões australianos a 
doarem à LCIF para ganharem 
o direito de votar em uma cor 
que pintaria seu cabelo. Os 
vencedores? Roxo brilhante 
e beneficiários dos serviços 
do Lions capacitados por 
subsídios possibilitados pela 
Campanha 100.

INDONÉSIA: 
Honrando o legado do Fundador do Lions, 
Melvin Jones, ao mesmo tempo em que 
aumentavam a conscientização sobre a LCIF 
e os fundos para a Campanha 100, cerca de 
475 Leões se uniram em serviço e venderam 
nas ruas durante um passeio de bicicleta 
socialmente distanciado. 

GLOBAL: 
Mantendo-se em segurança e 
ao mesmo tempo continuando 
seu apoio à LCIF, Leões, Leos 
e amigos de LCIF em todo o 
mundo criaram 303 campanhas 
de arrecadação de fundos no 
Facebook para a Fundação 
durante o ano Leonístico, 
gerando US$ 139.225. 
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EUROPA: 
Happy hours virtuais em todo o continente 
ofereceram uma maneira segura para os Leões 
se reconectarem com os companheiros de 
clube. Enquanto desfrutavam da diversão e 
camaradagem, os generosos apoiadores de 
LCIF doaram quantias equivalentes ao custo 
de comprar uma rodada de bebidas. Reuniões 
semelhantes ocorreram em todo o mundo.

CANADÁ/ 
ESTADOS UNIDOS: 
Os Leões do Canadá e dos 
Estados Unidos arrecadaram 
mais de US$ 900.000 
durante um Tell-a-Thon de 
quatro horas apresentado 
pelo então Primeiro Vice-
Presidente Internacional, 
Douglas Alexander. Aqueles 
que sintonizaram desfrutaram 
de histórias emocionantes 
de beneficiários, música e 
presença de celebridades.



DISTRITOS LEONÍSTICOS QUE MAIS 
CONTRIBUEM  
MÉDIA POR ASSOCIADO 

Distrito Doações (US$)

300-E1 ............................................................................................... $595 

300-B2 .............................................................................................. $480 

354-H ................................................................................................ $303 

300-G2 .............................................................................................. $269 

300-D2.............................................................................................. $241 

331-A ................................................................................................ $224 

335-C ................................................................................................ $224 

334-A ................................................................................................ $192 

335-D ................................................................................................ $191 

300-F ................................................................................................. $187 
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Dez principais doadores de 2020-2021

DISTRITOS LEONÍSTICOS QUE MAIS 
CONTRIBUEM 
Distrito Doações (US$)

300-E1  ...................................................................................$1.159.353 

300-G2  ..................................................................................$1.150.198 

335-B  .....................................................................................$1.113.922 

300-B2  ..................................................................................$1.024.388 

334-A  ....................................................................................$1.013.095 

335-C  ....................................................................................... $815.816 

354-D  ....................................................................................... $798.946 

300-C2  ..................................................................................... $733.000 

355-A  ....................................................................................... $579.218 

300-A2  ..................................................................................... $546.375 

O serviço por meio do apoio generoso
A Fundação de Lions Clubs International agradece aos doadores que forneceram apoio generoso 
este ano e aos novos Membros da Sociedade de Legado dos Leões, cujos compromissos de doações 
futuros servirão aos Leões, Leos e beneficiários da próxima geração.
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+ US$ 400.000
Aruna Abhey Oswal

US$ 200.000 -  
US$ 399.999
Cheng-Chin Li
James Melvin
V.P. Nandakumar

US$ 100.000 -  
US$ 199.999
Ta-Lung Chiang
Jung-Yul Choi
Shih Ling Chou
Richard Felicelda
Magnet Lin
Ting-Yu Ssu
Fu-Lai Tsai
Shu-Lien Wei
Shun-Ying Yeh

US$ 50.000 -  
US$ 99.999
Doo-Hoon Ahn

Bob Brown

Douglas Chan

Pravin Chhajed

Shigehito Hayashi

Mei-Li Huang

Ea-Up Kim

Chin-Sheng Liang

Edward Lim Lin

J. Frank Moore III

Ryozo Nishina

In-Kyo Oh

Vijay Kumar Raju

Shingo Onodera

Takahiro Sakurai

Katsuki Shirosaka

Calvin Smith

Chikao Suzuki

US$ 25.000 -  
US$ 49.999
Mahendra Amarasuriya

Yi-Tu Cheng

Wen-Pin Chiu

I-Lang Cho

Tzu-Ting Chou

Mukesh Shankerlal Chowdhary

Yu Jing Duan

Shunichi Hayashida

Jae-Kap Heo

Liao-Chuan Huang

Myung-Yun Huh

George Ibrahim

Prithvi Jairath

Hoon Ji

Larry Johnson

Kazuma Juura

Masayuki Kawashima

Shinji Kayamori

Kentaro Kitano

John Knepper

Jayashree Kumar

Choong-Lai Lim

Hsien-Li Lo

Gary Ka Fai Luk

Isao Matsuoka

Norikata Mita

Yoshio Mizobuchi

Kenji Nagata

Nobuo Nishiki

Paulo Pennacchi

Ferozur Rahman

G. Ramaswamy

John Rudert

Paul Settelmeyer

Michael So

S.B. Somasundaram

Larry Stewart

Kuo-Sung Tsai

Junnian Xiong

Jitsuhiro Yamada

Susumu Yano

Guo-Jun Zhang

Principais colaboradores (US$) de 2020-2021
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US$ 10.000 -  
US$ 24.999
Naresh Aggarwal

Anil Agrawal

Jagdishchandra Agrawal

Byung-Yeol Ahn

Sanjeev Ahuja

Douglas Alexander

K.S. Babai 

V. Ramesh Babu

K. Babu

James Bixler

Meera Chandra

Min Chii Chang

Hung Ju Chang

Tzu Chin Chang

Shu-Yueh Chang

Chao-Wen Chang

Shui-Chuan Chao

Yi Teng Chen

Wen Jung Chen

Ruey-Chen Chen

Teng-Shen Chen

Feng-Chi Chen

Hui-Tsung Chen

Jing-Shian Chen

Pi-Che Chen

Wen-Hau Cheng

Hsi-I Cheng

Hsin-Chin Cheng

Su-Mei Chien

Jae-Chul Chin

Liang-Chin Chiu

Ming-Chien Chiu

Sang-Bae Choi

Kyu-Dong Choi

Yu Chun Chou

Chang-Kuang Chuang

Chih-Hsiang Chung

Marie Cunning

Frédérique D’Agostino

Rebecca Daou

Lossou Djibom

Ricky Dodson

Giampietro Dolce

Betty Eisenbrey

Shunji Enomoto

Eric Dick Trust

Yao Fiawoo

Daisen Fujii

Kazuhiro Fujii

Tsuguya Fujii

Shinya Fukuda

Philippe Gerondal

Alexis Gomès

Je-Gil Goo

Gang-Su Ha

Myung-Soo Ha

Ichiro Harita

Mitsuyoshi Hashimoto

Ryoji Hashizaki

Kyeong-Soon Heo

Shui-Chien Ho

Masaya Horimoto

Shu Hou

Cheng Chiang Hsieh

Jien Bieng Hsu

Chun-Huang Hsu

Fu-Ta Hsu

Chin-San Huang

Ming-Lu Huang

Ming-Tsung Huang

Tzong Huang

Hsiao-Shu Hung

Jin-Chang Hwang

Bo-Shiung Hwang

Yasuo Iga

Fumihiko Imai

Yukio Ishida

Nobuyoshi Ishikawa

Ashok Jalan

Jeng Jiang

Hyeong-Kyu Joo

No-Jin Jung

Yuzo Kanazawa

Jeffrey Keckley

Tae-Joo Kim

Dong-Hwan Kim

Sun-Ho Kim

Ui-Gyeom Kim

Chang-Hyun Kim

Jong-Seok Kim

Yasuko Kishimoto

Hideki Kitahata

Anish Koshy

Tatsunari Kubonishi

Cheng-Ching Kuo

Mei-Li Kuo

Morio Kuramoto

Hsiu Hui Lai

Bernadette Lane

Hyeong Mo Lee

Gil-Haeng Lee

Joo-Sub Lee

Chul-Jae Lee

Principais colaboradores (US$) de 2020-2021
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Yen-Chieh Lee

Young-Ja Lee

Kang-In Lee

Gye-Oh Lee

Chia-Shun Lee

Chin Lee

Young-Soo Lee

Ming-Fang Li

Han-Pin Lien

Tien Sheng Lin

Tang-Lai Lin

Chan Lin

Hsin-Chih Lin

Chiang-Ho Lin

Long-Zyh Lin

Shu-Chuan Lin

Sam Lindsey

De Feng Liu

Wen-Kuang Liu

Fu-Chang Liu

Jonathan P.S. Lum

Athanasios Maimaris

Masayoshi Maruyama

Masashi Matsui

Usha Raju Mudunuri

Daisuke Nagai

Yasuhisa Nakamura

Toyoshige Nakatani

Sang-Gi Nam

Yumin Natsu

Yoshinori Nishikawa

Kunio Oaku

Sakiko Odaka

Takahito Oikawa

Makoto Oishi

Takahiko Okada

Veronica Oliva Ornelas

Chin-Shih Ou

Ching-Lu Pai

Jueng Jen Pan

Hwa-Yong Park

Kyung-Boon Park

A.V.R. Prasad

G.R. Surya Raj

G.M. Balaji Rathnam

David Roberts

Nancy Jean Ross

Gertrude Rudert

Toshiko Sabae

Yoshihiro Saito

Kenta Sasaki

Shinji Sato

Catherine Sebat

Tolulope Senbanjo

Manoj Shah

Yoshie Shibata

Chun-Chung Shih

Shunetsu Shimoma
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US$ 10.000 -  
US$ 24.999  
continuação...  
Hirofumi Shimosoeda

Gi-Il Shin

Yu Shyu

Bill Smothermon

Yin-Mei Su

Chin-Chuan Su

Chang-Il Sung

Shozo Suwa

Toshio Takai

Noriyuki Takano

Masakatsu Takano

Wing-Kun Tam

George Ong Tan

Hung-Min Tang

Peerawat Thum-Utaiporn

Kenji Tominaga

Shu-Chuan Tsai

Mei-Yu Tsai

Tung-I Tsai

Sung Tsai

Yi-Ju Tsai

Yoichiro Tsumura

Koji Tsurushima

Po Hou Wang

Wen-Chuan Wang

Chi-Chu Wang

Fang-Lin Wang

San-Chyi Wang

Chin-Sheng Wang

Osamu Watanabe

Jong-Tae Won

Yong-Gon Woo

J Wayne Wrightstone

Jia-Jen Wu

Hui-Yi Wu

Mei-Yu Wu

Yen-Yoo Wu

Haruo Yamada

Hiroshi Yamakawa

Motohiro Yamamoto

Tomoaki Yamanita

Seiki Yamaura

Mume Feng Yang

You-Seong Yang

Joo-Hwan Yang

Tzong-Fwu Yang

Gudrun Yngvadottir

Osamu Yonechi

Se-Woong Yoon

Haruo Yoshimoto

Shih I Yu

Huei Mine Yu

Chin-Hang Yuan

Principais colaboradores (US$) de 2020-2021



 

Membros da Sociedade  
de Legado dos Leões

A Fundação tem o prazer de reconhecer nossos mais novos doadores, 
criando legados pessoais Leonísticos e garantindo financiamento do 
programa de subsídios de LCIF além de suas vidas.

John Braisted

Gary Brown

Wendy e Barry Cain

Sheila Casteel

Kelly Clark

Dr. Edward e Gail Cordes

Marie Cunning

Ricky Dodson

Gregg e Ellen Drabek

Dennis Dulniak

George A. e Cynthia L. Fosselius

Howard Freedman

Lary Garrison

Rohit e Ekta Gupta

Clarence Harris

Ardie e Ken Klemish

Mark Koller

Dawn Marie e Kevin Kosobucki

Kenneth Kreismer

Hilary Kumnick

Bernadette Lane

Connie Le Cleir-Meyer

Frank e Amy Leidenfrost

Mark e Debbie Mansell

Kerry L. e Deborah L. McKnight

Connie Lee McMichael

Steve e Marilyn Patterson

Joseph Pitts

Joseph Preston

Phyllis C. Rogers

John e Gertrudes Rudert

Anne e Thomas Smarsh

Sandra Sowers

Steven Tremaroli

Ryan Vulgamott

Walter e Jama Wahl

John M. e Melanie M. Wargo

Tom e Diana Witkowski
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Conselho de Curadores  
de LCIF
2020-2021
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Gudrun Yngvadottir
Ex-Presidente Internacional Imediata
Presidente do Conselho de Curadores de LCIF 

Ronal Arthur “Ron” Luxton
Ex-Diretor Internacional
Área Jurisdicional VII

Dr. Jung-Yul “Yul” Choi
Presidente Internacional
Lions Clubs International

Dr. Manoj Shah
Ex-Diretor Internacional
Área Jurisdicional VIII

Douglas X. Alexander
Primeiro Vice-Presidente Internacional
Lions Clubs International

Lewis Quinn
Ex-Diretor Internacional
País com maior número de associados

Brian E. Sheehan
Segundo Vice-Presidente Internacional 
Lions Clubs International

Aruna Abhey Oswal
Ex-Diretora Internacional
Segundo país com maior número de associados

Dra. Patti Hill
Terceira Vice-Presidente Internacional
Lions Clubs International

Dr. Ta-Lung Chiang
Ex-Diretor Internacional
Tesoureiro de LCIF
País com maior número de doações  
por associado

Ardie Klemish*
Ex-Diretora Internacional
Área Jurisdicional I

Chikao Suzuki
Ex-Governador de Distrito
Segundo país com maior número de doações 
por associado

Garnet E. Davis
Ex-Diretor Internacional
Área Jurisdicional II

In-Kyo Oh
Ex-Presidente de Conselho
Terceiro país com maior número de doações 
por associado

Ramiro Vela Villarreal
Ex-Diretor Internacional
Área Jurisdicional III

Dr. Naresh Aggarwal
Ex-Presidente Internacional
Vice-Presidente do Conselho de Curadores  
de LCIF

Dr. Eng. Sandro Castellana
Ex-Diretor Internacional
Secretário de LCIF
Área Jurisdicional IV

Chanceler Bob Corlew
Ex-Presidente Internacional
Segundo Ex-Presidente mais recente do Conse-
lho de Curadores de LCIF

Dr. Jitsuhiro Yamada
Ex-Presidente Internacional
Área Jurisdicional V

James E. “Jim” Ervin
Ex-Presidente Internacional
Assessor nomeado pelo Presidente Internacional

Vijay Kumar Raju
Ex-Diretor Internacional
Área Jurisdicional VI

Doo-Hoon Ahn
Ex-Diretor Internacional
Assessor nomeado pelo Presidente Internacional

*nomeada devido à vaga
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Informações financeiras
2020-2021
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Receitas e ganhos de LCIF por ano Leonístico (US$)

Despesas de LCIF por ano Leonístico (US$)

Total de ativos líquidos por ano Leonístico (US$)

Ativos líquidos no final 
 do ano Leonístico (US$)

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2020-2021

2020-2021

2020-2021

Contribuições
$53.594.375

<0% <0%

<0%
81% 57%

18%

18%19%

16% 11%

9% 9%

11%12%

62%60%

84% 89%

1%
43%

Subsídios
$33.060.216

Contribuições
$46.458.179

Subsídios
$30.016.054

Outro
$ (185.611)

Administrativo
$4.851.576

Ativos líquidos
com restrições  
dos doadores
$49.093.263

Outro
$ (239.996)

Administrativo
$4.117.043

Ativos líquidos
com restrições  
dos doadores
$41.615.675

Retorno de
Investimento, líquido
$12.072.020 

Desenvolvimento
$10.374.661

Retorno de
Investimento, líquido
$62.442.937

Desenvolvimento
$8.687.541

Receita do
Programa, líquida
$597.641 

Outro programa
Despesas
$6.603.766  

Ativos líquidos  
sem restrições  
dos doadores
$253.132.559 

2019-2020 $302.171.822

2020-2021 $362.527.908

Receita do
Programa, líquida
$78.376 

Outro programa
Despesas
$5.562.772  

Ativos líquidos  
sem restrições  
dos doadores
$320.912.233
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

ATIVOS 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa  US$ 
16.346.779 

 US$ 
6.956.746 

Receita acumulada de investimentos a 
receber 

 312.622  320.691 

Contas a receber, líquido 77.246  51.057 

Devido por distritos de Lions Clubes fora 
dos Estados Unidos

1.146.588 1.003.694

Devido pela Associação Internacional de 
Lions Clubes

 5.880.774  4.708.926 

Despesas previamente pagas  1.165.385 1.141.147

Promessas de doação, líquido 9.316.302  13.171.718

Investimentos  346.869.801  294.546.003 

Propriedades e equipamentos, líquido 419.457  575.165 

Outros ativos -  5.229 

TOTAL DE ATIVOS 381.534.954 322.480.376

Ativos líquidos

Sem restrições dos doadores  320.912.233  253.132.559 

Com restrições dos doadores  41.615.675  49.039.263 

Total de ativos líquidos  362.527.908  302.171.822 

TOTAL DE PASSIVOS E ATIVOS  
LÍQUIDOS

381.534.954 322.480.376

TOTAL DE PASSIVOS E ATIVOS  
LÍQUIDOS

2021 2020

Contas a pagar  US$ 
664.610 

 US$ 798.832 

Despesas acumuladas  739.494  483.536 

Receita diferida  115.885  - 

Subsídios a pagar  17.416.630  18.947.332 

Anuidades das doações de caridade  70.427  78.854 

TOTAL DE PASSIVOS  19.007.046  20.308.554 

DEMONSTRATIVOS DE POSIÇÃO FINANCEIRA | 30 de JUNHO

SEM RESTRIÇÕES DOS  
DOADORES

COM RESTRIÇÕES DOS  
DOADORES

TOTAL

OPERACIONAL

Receita e ganhos

Contribuições  US$ 37.291.169  US$ 9.167.010  US$ 46.458.179 

Receita do programa, líquido  78.376  -  78.376 

Retorno de investimentos, líquido  16.203.835  -  16.203.835 

Ativos líquidos liberados das restrições

Satisfação com as restrições do propósito  16.836.796  (16.836.796) -

TOTAL DE RECEITA E GANHOS OPERACIONAIS 70.410.176 (7.669.786) 62.740.390

NÃO OPERACIONAL

Receita e ganhos

Retorno de investimentos, líquido  45.992.904 246.198  46.239.102 

Perda líquida em câmbio de moedas  (238.000) -  (238.000)

Alteração no valor das anuidades das doações de 
caridade

 (2.011) -  (2.011)

Outras receitas  15 -  15 

TOTAL DE RECEITA E GANHOS OPERACIONAIS  45.752.908 246.198  45.999.106 

Despesas e perdas

Serviços de programas

Subsídios  30.016.054  -    30.016.054 

SightFirst  1.717.250  -    1.717.250 

Lions Quest  1.725.619  -    1.725.619 

Outro  2.119.903  -    2.119.903 

TOTAL DOS SERVIÇOS DE PROGRAMAS  35.578.826  -    35.578.826 

Administrativas  4.117.043  -    4.117.043 

Desenvolvimento  8.687.541  -    8.687.541 

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS  48.383.410  -    48.383.410 

Mudanças nos ativos líquidos  67.779.674  (7.423.588)  60.356.086 

Ativos líquidos, início do ano  253.132.559  49.039.263  302.171.822 

ATIVOS LÍQUIDOS, FINAL DO ANO US$ 320.912.233 US$ 41.615.675 US$ 362.527.908

Receita operacional e ganhos que excedem
(menos que) as despesas operacionais

 22.026.766  (7.669.786)  14.356.980 

DEMONSTRATIVOS DE ATIVIDADES | 
30 DE JUNHO DE 2021
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2021 2020

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

Mudança nos ativos líquidos  US$ 
60.356.086 

 US$ 
11.188.206 

Ajustes para reconciliar a mudança nos ativos líquidos com o caixa líquido fornecido por (usado em)  
atividades operacionais

Depreciação e amortização  155.708  187.516 

(Ganhos) líquidos realizados e não realizados nos investimentos  (57.064.370) (6.317.147)

Mudanças nos ativos e passivos operacionais

Receita acumulada de investimentos a receber 8.069 107.137

Contas a receber (26.189) (16.552)

Devido por distritos de Lions Clubes fora dos Estados Unidos  (142.894)  (442.765)

Devido pela Associação Internacional de Lions Clubes  (1.171.848)  (4.708.926)

Despesa previamente paga (24.238) (31.089)

Promessas de doação, líquido 3.855.416 (3.953.967)

Outros ativos 5.229 42.744

Contas a pagar e despesas acumuladas 121.736 721.413

Devido à Associação Internacional de Lions Clubes - (1.484.154)

Receita diferida 115.885 -

Subsídios a pagar (1.530.702) (6.778.681)

Anuidades das doações de caridade (8.427) (56.157)

CAIXA LÍQUIDO  FORNECIDO POR (USADO EM) ATIVIDADES OPERACIONAIS 4.649.461 (11.509.318)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

 Compra de investimentos  (81.997.601) (135.035.816)

 Rendimento da venda de investimentos  86.738.173 148.664.031

 Compra de bens e equipamentos  - (260.788)

CAIXA LÍQUIDO FORNECIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO  4.740.572 13.367.427

ALTERAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.390.033 1.858.109

Caixa e equivalentes de caixa, início do ano  6.956.746  5.098.637 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA,  
FINAL DO ANO 

US$ 16.346.779 US$ 6.956.746

DEMONSTRATIVOS DE FLUXO DE CAIXA | 30 DE JUNHO



A Fundação global
Impulsionando o serviço de Leões e Leos

Sede Internacional
Fundação de Lions Clubs International

300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA

+1 630.571.5466
lcif@lionsclubs.org

lionsclubs.org/donate
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