
para solicitar um 
subsídio de LCIF

10 dicas
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Dica 1 // Identifique um projeto que enfoque 
uma necessidade humanitária não atendida 
de uma população carente.

 » Realize uma avaliação das necessidades comunitárias.

 » Avalie a capacidade dos Leões de facilitar e angariar 
fundos para o projeto.

 » Identifique potenciais parceiros do projeto.

Lembre-se!  O envolvimento dos Leões é essencial  
para a aprovação do subsídio e leva a projetos mais 
bem-sucedidos.       

Dica 2 // Discuta sua ideia de projeto 
com outras pessoas que possam fornecer 
orientação e servir como recursos.

 » Líderes Leões locais

 » Coordenadores de LCIF de Clube

 » Parceiros e especialistas locais

 » Consultores técnicos de LCIF

 » Funcionários de LCIF

Lembre-se!  A equipe de LCIF está disponível para 
orientar sua ideia de projeto durante o processo de  
envio da solicitação.

LCIF oferece várias oportunidades de subsídios 
para capacitar o serviço dos Leões.

Essas dicas ajudarão você a desenvolver 
solicitações de subsídios bem-sucedidas. 
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Dica 3 // Determine qual programa de 
subsídios de LCIF poderia financiar seu 
projeto.   

 » Pesquise os programas de subsídios de LCIF em 
lionsclubs.org/grants.

 » Critérios específicos de subsídios determinam quais os 
projetos que LCIF pode apoiar.

Dica!  O programa de Subsídios para o Impacto de 
Distritos e Clubes junto à Comunidade apoia uma ampla 
gama de projetos e atividades de serviços. Saiba mais  
em lionsclubs.org/DCG.   
 

Dica 4 // Faça parceria com LCIF para 
garantir uma solicitação bem-sucedida.

 » Leia todo o formulário de solicitação de subsídio para 
conhecer os critérios específicos dos subsídios.

 » Entre em contato com a equipe experiente de LCIF para 
garantir um processo de solicitação mais tranquilo.  

Não se esqueça!  Antes de enviar uma nova solicitação, 
verifique a situação das solicitações em vigor e dos 
subsídios em aberto. Podem ser aplicados limites ao 
número de solicitações ou subsídios ativos para o seu 
clube, distrito ou distrito múltiplo em processo ao mesmo 
tempo. 

Você sabia? 
Por meio do Programa de Subsídio para o Impacto de 
Distritos e Clubes junto à Comunidade, 15 por cento das 
contribuições irrestritas para LCIF tornam-se subsídios que 
financiam projetos locais em âmbito de clube ou distrito. Visite 
lionsclubs.org/DCG para saber mais! 
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Dica 5 // Antes de solicitar, saiba quais 
programas de subsídios de LCIF têm 
requisitos de fundos equiparados.

 » Os fundos equiparados locais devem ser monetários. 
Doações não monetárias, como tempo ou materiais, 
não podem ser contabilizadas para o requisito de 
fundos equiparados locais.

 » Os fundos equiparados podem estar disponíveis em 
várias fontes. Entre em contato com a equipe de LCIF 
para obter ideias!

 » Prepare-se para o sucesso sabendo o prazo em que os 
fundos equiparados devem ser coletados.

Dica especial!  Um forte compromisso financeiro dos 
Leões pode tornar seu projeto ainda mais  
bem-sucedido.   

Dica 6 // Responda a todas as perguntas 
do formulário de solicitação e forneça 
documentação de suporte, incluindo um 
orçamento detalhado. 

 » Forneça respostas e documentação detalhadas para 
agilizar o processo de solicitação.

 » Inclua um orçamento detalhado e uma descrição 
explicando cada despesa. Os modelos de orçamento 
estão localizados em cada solicitação de subsídio. 

Lembre-se!  Um formulário de solicitação detalhado 
e completo garantirá um processo de revisão mais 
tranquilo.
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Dica 7 // Inclua as aprovações necessárias 
das solicitações. 

 » Lembre-se de incluir todos os endossos de assinatura 
necessários.

 » Envie a aprovação do clube/distrito/distrito múltiplo, 
conforme indicada na solicitação, se necessário.

Você sabia?  Para ser considerado por LCIF, uma 
solicitação deve ser aprovada e/ou endossada. 

Dica 8 // Entenda como enviar uma 
solicitação. 

 » Envie uma cópia eletrônica por e-mail para o endereço 
indicado no formulário de solicitação.

 » Se o envio eletrônico não for possível, envie uma cópia 
em papel para o endereço indicado no formulário de 
solicitação.

 

Compartilhe sua história  
Compartilhar histórias de impacto é uma ótima maneira de 
aumentar a participação junto a LCIF. Não deixe de incentivar os 
Leões a compartilhar como seu serviço - apoiado por subsídios 
de LCIF - causou impacto. Visite lionsclubs.org/ShareYourStory 
para enviar sua história. 
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Dica 9 // Não perca a chance! Certifique-
se de cumprir os prazos de envio das 
solicitações de subsídios.

 » O prazo para solicitações que requerem aprovação do 
Conselho de Curadores de LCIF é de 90 dias antes da 
reunião do conselho na qual a revisão das solicitações 
é desejada.

 » As solicitações para alguns programas de subsídios 
são revisadas continuamente.

 » Cada formulário de solicitação de subsídio de LCIF 
fornece informações específicas sobre os prazos. 
 
Não se esqueça!  O envio antecipado das solicitações 
proporciona tempo para revisar e fazer as alterações 
necessárias antes do prazo final. 

Dica 10 // Seja paciente após enviar sua 
solicitação de subsídio.

 » Após o recebimento, sua solicitação recebe um número 
de acompanhamento usado ao longo do ciclo de vida 
do subsídio - desde a solicitação até o relatório final.

 » A equipe de LCIF revisa cuidadosamente sua 
solicitação e pode fazer perguntas ou solicitar 
informações adicionais para que sua solicitação seja 
bem-sucedida.

 » Depois que sua solicitação é considerada concluída, 
ela é apresentada à entidade de aprovação apropriada.

Seja otimista!  Muitas solicitações são totalmente 
aprovadas! Embora algumas solicitações possam 
ser aprovadas condicionalmente e/ou em quantias 
reduzidas, apresentadas para revisão posterior ou 
recusadas - prepare-se para um resultado positivo.
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Ciclo de vida do subsídio
Um subsídio de LCIF capacita os Leões a aumentarem seu impacto. Curioso para saber 
como os subsídios funcionam? Dê uma olhada no nosso ciclo de vida do subsídio - des-
de a concepção do projeto até a conclusão.

Cada programa tem requisitos e processos específicos.  
Para mais informações, visite lionsclubs.org/grants ou consulte um especialista em programa 

de LCIF. 
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Discuta a ideia do 
projeto com LCIF, se 

necessário.

Realizar uma avaliação 
das necessidades 
comunitárias e do 

projeto. Os projetos 
devem enfocar uma 

necessidade  
humanitária 

não atendida.

Rever a solicitação 
de subsídio e 
os critérios.

Preencher o 
formulário.

Enviar a solicitação 
para LCIF dentro do 

prazo.

LCIF fornecerá  
feedback sobre a 

solicitação, se  
necessário; revise 

conforme necessário.

A proposta de subsídio 
é revisada pelo 

conselho ou pelo 
comitê consultivo 

de LCIF.

O requerente é  
notificado da decisão 

do conselho ou 
comitê.

Para os projetos 
aprovados, 

os fundos são  
desembolsados quando 

as condições da 
concessão forem 

atendidas.

O projeto começa. Enviar os relatórios de 
progresso para LCIF.

Enviar o relatório final 
quando o projeto 

for concluído.

Para mais informações sobre os 
subsídios de LCIF,  
telefone para +1.630.468.6892 ou envie um 
e-mail para lcif@lionsclubs.org. 
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