Perguntas frequentes sobre a prorrogação da
Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço
LCIF reconhece e agradece aos doadores da Campanha 100, membros do comitê internacional da
Campanha 100, membros do comitê especial, líderes de área, coordenadores de distrito múltiplo,
coordenadores de distrito e coordenadores de clube pelos esforços que dedicaram para impulsionar o
serviço Leonístico local e globalmente. Após avaliar o impacto que a crise da COVID-19 está causando na
Campanha 100, LCIF prorrogará a duração da Campanha 100 por um ano.
Visite nosso site para obter mais informações e leia abaixo para obter respostas às perguntas frequentes
sobre a prorrogação da Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço.
P: Por que a campanha foi prorrogada?
R: A Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço é a iniciativa mais ambiciosa de angariação de fundos
de LCIF até o momento. O Conselho de Curadores de LCIF concluiu recentemente sua reunião virtual do
conselho em 21/05/2020 e votou pela prorrogação da campanha até 30 de junho de 2022. O conselho
tomou essa decisão com base em nossas realidades atuais. Devemos dedicar o tempo necessário para
realizar todo o nosso potencial nesta campanha, para o futuro da nossa fundação. Esta decisão foi tomada
tendo em mente a saúde e a segurança dos Leões como prioridade máxima.
P: As áreas de enfoque do apoio de LCIF mudarão durante esta prorrogação ou em virtude da pandemia
global?
R: Não, nosso enfoque não mudará. A parceria com os Leões para apoiar suas comunidades em tempos
de necessidade sempre foi a missão de LCIF. Assim como LCIF responde às necessidades das comunidades
em recuperação após catástrofes naturais, LCIF está apoiando comunidades severamente impactadas
pela COVID-19. Com o apoio dos nossos doadores, LCIF forneceu mais de 190 subsídios e U$ 3.500.000
para apoiar essas comunidades.
Permanece a necessidade de apoiar todas as áreas de causa de LCIF atualmente e no futuro. A pandemia
global está afetando aspectos da vida das pessoas que o caso da Campanha 100 sempre pretendeu apoiar,
como socorro às vítimas de catástrofes, fome, esforços humanitários e juventude. LCIF continuará
apoiando essas áreas de causa, além de visão, diabetes, câncer infantil e meio ambiente.
Quando lançamos a Campanha 100, assumimos o compromisso de que o serviço Leonístico terá mais
impacto do que nunca. Hoje, à luz da pandemia global, nossos esforços para expandir nossas áreas de
causa e aumentar nosso impacto no serviço são mais apropriados do que nunca.
P: O plano de reconhecimentos mudará?
R: Não, o plano de reconhecimentos da campanha não será alterado como resultado da prorrogação. No
entanto, pode haver atrasos no cumprimento devido ao impacto da COVID-19. Alguns dos fornecedores
externos que oferecem suporte ao nosso programa de reconhecimentos estão fechados no momento.

Isso, combinado com suspensões de serviços de correio em parte do mundo, pode atrasar o atendimento
de algumas peças de reconhecimento no futuro próximo.
P: Os mandatos de Líder de Área, Coordenador de Distrito Múltiplo e Coordenador de Distrito serão
prorrogados automaticamente até o final da campanha?
R. Sim, os mandatos serão prorrogados automaticamente até o final da campanha, entendendo que há
diferenças regionais nesses compromissos e é necessário ter flexibilidade. No entanto, se um líder de área,
coordenador de distrito múltiplo ou coordenador de distrito não puder mais desempenhar sua função,
notifique seu líder supervisor para que uma substituição possa ser identificada.
P: Os treinamentos para coordenadores de distrito múltiplo e de distrito continuarão a ser realizados
para o mandato de 2021-2022?
R: Sim, LCIF fornecerá treinamento aos coordenadores de distrito múltiplo e de distrito. No momento,
não sabemos quando ou onde todos esses treinamentos ocorrerão. Os treinamentos podem ser
oferecidos na forma de treinamento presencial, treinamento em um webinar ou uma série de webinars.
Os funcionários de LCIF estão trabalhando diligentemente para garantir que o treinamento adequado
esteja disponível para nossos líderes. Visite o Centro de Eventos Virtuais e entre em contato com seu
gerente ou especialista de desenvolvimento de LCIF para saber mais sobre os próximos treinamentos.
P: Ainda haverá orçamento disponível para despesas reembolsáveis durante o ano adicional?
R: Sim, LCIF oferecerá aos coordenadores um orçamento para apoiar as despesas relacionadas às
atividades da campanha. Uma comunicação com informações sobre a distribuição orçamentária para
2020-2021 e 2021-2022 será feita em breve.
P. O período de pagamento da promessa será prorrogado?
R. Se um doador desejar fazer alterações em uma promessa existente, LCIF trabalhará com o doador para
acomodar essas mudanças. Para quaisquer novas promessas feitas, os doadores terão três anos para
completar as promessas de US$ 300 a US$ 24.999 e cinco anos para concluir as promessas de mais de US$
25.000.
P. Os compromissos de Clube Modelo serão prorrogados por mais um ano?
R. Sim, o período de cumprimento dos compromissos de Clube Modelo será prorrogado por mais um ano,
até 30 de junho de 2023. Além disso, novos compromissos de Clube Modelo podem ser feitos durante o
ano Leonístico de 2021-2022.
P. A meta geral da campanha aumentará? Minhas metas da Campanha 100 de área, distrito múltiplo e
distrito aumentarão?
R. A meta geral da campanha permanecerá US$ 300 milhões. As metas de área, distrito múltiplo e distrito
podem ser ajustadas em algumas áreas, de acordo com o cronograma e o desempenho revisados até o
momento.

P: O desafio de Clube Modelo será prorrogado?
R: Por meio do Desafio de Clube Modelo de 2020, 175 clubes foram garantidos até 08/05/2020.
Agradecemos a todos os nossos líderes que trabalharam para tornar essa conquista possível. O desafio de
Clube Modelo de 2020 não será prorrogado, mas pode haver outro desafio de Clube Modelo planejado
no futuro.
P: O prazo será prorrogado ou as qualificações serão modificadas para ganhar uma medalha do
presidente do conselho ou qualificar-se para um subsídio para o impacto de distritos e clubes junto à
comunidade em 2019-2020?
R: Não, os prazos e as qualificações para ganhar a medalha do presidente do conselho ou se qualificar
para um subsídio de impacto de distritos e clubes junto à comunidade em 2019-2020 não serão alterados.
Os critérios para esses programas não são específicos para a Campanha 100.
Siga estes links para obter informações sobre a medalha do presidente e o subsídios para o impacto de
distritos e clubes junto à comunidade.
P: Como podemos apoiar a Campanha 100 agora?
R: Muitos Leões perguntaram como podem ajudar nesses tempos sem precedentes. Seu apoio a LCIF
nunca foi tão importante. Até 08/05/2020, a Campanha 100 angariou U$ 151.804.119 para tornar possível
o serviço Leonístico. Se você puder, considere juntar-se a LCIF para apoiar os esforços de assistência dos
Leões doando aqui. Suas contribuições são fundamentais para sustentar a capacidade de LCIF de ajudar
os Leões a manter suas comunidades seguras e saudáveis. Todas as doações são elegíveis para o
reconhecimento de CMJ e da Campanha 100. Se você fez uma doação recentemente, agradecemos
sinceramente por sua liderança e generosidade!
No momento, recomendamos que você priorize sua saúde e segurança acima de tudo. Incentivamos você
a manter contato com LCIF, LCI e seus companheiros Leões virtualmente se não for seguro se encontrar
pessoalmente. Você pode seguir LCIF on-line no Facebook e em nosso site. Visite o Centro de Eventos
Virtuais on-line para saber sobre as oportunidades de participar de webinars.
P: Se nosso distrito recebeu recentemente um subsídio de LCIF, temos tempo adicional para implementálo devido à COVID-19?
R: LCIF está incentivando os Leões a priorizar sua saúde e segurança. Portanto, se seu distrito recebeu um
subsídio, mas não é seguro implementar seu projeto no momento, entre em contato com LCIF para
discutir um cronograma revisado. Isso também se aplicaria à coleta de fundos equiparados para o
projeto.
P: Os prazos de inscrição para os subsídios serão prorrogados?
R: Não, os prazos de inscrição não serão prorrogados. Visite a nossa webpage de subsídios aqui para
saber mais sobre os próximos prazos e critérios para inscrição.

