
A conexão social  
leva a menos 
ansiedade e 
depressão1

lcif.org

SOL, DIVERSÃO, APRENDIZADO E LIDERANÇA    

“As crianças não devem ter 
preocupações. Elas devem 
poder passar um tempo 
longe da escola apenas se 
divertindo.” 

Essas palavras são de 
um Leo que, junto com 

Leões e companheiros Leos, usou um subsídio para o 
Serviço de Leos de US$ 5.000 da Fundação de Lions 
Clubs International (LCIF) para expandir uma tradição 
anual de 22 anos. Adicionando fundos do subsídio 
de LCIF a doações coletadas localmente, os Leos e 
Leões planejaram e organizaram uma experiência de 
acampamento memorável para quase 80 crianças locais 
em Portugal. 

“A Atividade das 
Crianças ocorre há 
décadas, mas este ano 
foi ainda melhor do que 
o habitual, porque o 
subsídio nos permitiu 
incluir mais crianças”, 
disse outro Leo que ajudou a planejar e executar o 
fim de semana, com o tema Odisséia no Espaço e 
isso incluía jogos, dança, atividades artísticas, lições 
sobre plantio de árvores, ressuscitação cardiopulmonar 
e como fazer amizades. “Alguns participantes têm 
necessidades especiais ou tiveram experiências 
traumáticas. Outros são de famílias de baixa renda 
e não podem pagar o acampamento. É maravilhoso 
ajudá-los e, ao mesmo tempo, desenvolver minhas 
habilidades de liderança. Sou grato aos Leões e à LCIF 
pela oportunidade. ”

“O subsídio de 
LCIF nos 
permitiu incluir 
mais crianças.”

AJ IV

Esforços  
humanitários



LCIF é a entidade concessora de subsídios que capacita os Leões a gerar um impacto maior nas suas comunidades e em todo o mundo. A 
grande maioria dos fundos que LCIF recebe vêm dos Leões; cem por cento de cada doação apoia o serviço Leonístico por meio de subsídios e 
programas de LCIF. 

Os esforços humanitários são apenas uma das áreas de causa apoiada por LCIF e pela Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço. Com o 
apoio financeiro dos Leões e clubes de todo o mundo, a Campanha 100 está capacitando os Leões a aumentar o impacto dos serviços na 
visão, juventude, socorro após catástrofes e trabalho humanitário, combater a epidemia global do diabetes e fazer progressos importantes em 
áreas de mais causas, como o câncer infantil, fome e meio ambiente. 

APOIE O SEU SERVIÇO, 
APOIANDO A SUA FUNDAÇÃO 

lionsclubs.org/donate
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ISSO ACONTECE NA EUROPA. ESTE É O QUADRO GLOBAL:

6M 
de pessoas 
são afetadas   
pelo sarampo 
a cada ano8

Populações vulneráveis desafiadas

Embora muitos sejam poupados dos desafios de viver a vida limitados por doenças; incapacidade;  
ou vulnerabilidade devido à idade, sexo ou status econômico ou familiar, muitos nesta parte do  

mundo não são e frequentemente precisam dos serviços humanitários. 

5.1M 
de crianças na Europa e na Ásia Central 
têm algum tipo de deficiência2

Sarampo aumentando 
na Europa 

43M   
de pessoas na Europa não 
podem pagar uma refeição de 
qualidade a cada 2 dias3

Casos   Vidas perdidas

5.273         

25.869   

83.540   

2016

2017

2018

13

42

744

15%  
da população  
mundial é portadora 
de deficiências5

1 em cada 3  
crianças em todo o 
mundo vive na pobreza6 maior chance de 

longevidade7

= 50%

Alta conexão         
social

lcif.org/humanitarian
Também estão disponíveis subsídios para 

Fome, Diabetes e Câncer infantil.

LCIF E OS LEÕES

Bancando serviços 
e proporcionando 
soluções
Desde 1968, LCIF financia serviços 
Leonísticos em todo o mundo. 
Continuamos com nosso apoio, ajudando 
os Leões a aprofundar seu compromisso 
com suas comunidades.

FONTES/OBS.: 1,7Stanford Medicine; 2,6UNICEF; 3The Borgen Project; 4Organização Mundial da Saúde; 5Grupo Banco Mundial; 
8Iniciativa contra o sarampo e a rubéola; limites de subsídios sujeitos a alterações

DE US$ 10.000 A  
US$ 100.000

ATÉ US$ 1.500
DISTRITOS

ATÉ US$ 5.000
DISTRITOS                 
MÚLTIPLOS

O VALOR DOS  
SUBSÍDIOS VARIA  

SUBSÍDIOS  
EQUIPARADOS                   

financiam custos de  
equipamentos e  

construção em larga escala

SUBSÍDIOS DE                                          
SERVIÇO DOS LEOS                      

financiam projetos  
liderados por Leos 

SUBSÍDIOS PARA O 
IMPACTO DE DISTRITOS  

E CLUBES JUNTO  
À COMUNIDADE                   

aplicáveis aos projetos de  
distritos e clubes


