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A conexão social leva
a menos ansiedade
e depressão1

Esforços
humanitários

RESTAURANDO UM CENTRO COMUNITÁRIO E
A ESPERANÇA
Arruinado. Degradado.
Abandonado. Felizmente,
esses termos não
descrevem mais o Centro
Comunitário Sonrisas em
Montevidéu, Uruguai. Não
faz muito tempo, porém, era
exatamente isso que era o
centro. Graças aos Leos,
um subsídio de US$ 5.000 para o Serviço dos Leos da
Fundação de Lions Clubs International (LCIF) e o apoio
da Fundação Leones del Uruguay, o centro Sonrisas
é mais uma vez um local acolhedor e convidativo para
crianças e famílias.

“Com o apoio
da Fundação,
o centro agora
está feliz e
acolhedor.”

Vazio por uma década,
o prédio havia caído em
ruínas, e a propriedade
ao redor também sofria
severa negligência.
Paredes danificadas
por dentro e por fora,
pintura descascada,
pisos imundos, arbustos
cobertos de vegetação, abundância de ervas daninhas
e lixo espalhado por toda parte ... O trabalho era
assustador.
“Para ajudar as crianças da vizinhança e nossa
comunidade, precisávamos de um plano”, disse um
Leo que foi voluntário no projeto e adquiriu valiosas
habilidades de liderança no processo. “Desenvolvemos
um cronograma e orçamento. Dividimos as tarefas entre
Leos, Leões e voluntários da comunidade e começamos
a trabalhar. Com o apoio da Fundação, o centro agora é
feliz e acolhedor. Visitamos as crianças todos os sábados
para brincar e até começamos uma horta comunitária.”

lcif.org

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.

72M

das crianças latino-americanas e
caribenhas vivem na pobreza2

70%

das crianças latino-americanas e
caribenhas com deficiência não
frequentam a escola4

Mais de 83.000

casos de sarampo registrados
Sarampo, que uma vez foi eliminado
nas Américas3

ISSO ACONTECEU AQUI. ESTE É O QUADRO GLOBAL:

15%

da população mundial é
portadora de deficiências
prevalência maior nos países em
desenvolvimento5

1 em cada 3

crianças em todo o
mundo vive na pobreza6

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.

SUBSÍDIOS
EQUIPARADOS

financiam custos de
equipamentos e construção
em larga escala

DE US$ 10.000 A
US$ 100.000

SUBSÍDIOS
PARA O IMPACTO DE
DISTRITOS E CLUBES
JUNTO À COMUNIDADE

aplicáveis aos projetos de
distritos e clube

O VALOR DOS S
UBSÍDIOS VARIA

lcif.org/humanitarian
FONTES/OBSERVAÇÃO: Stanford Medicine;
1,7

UNICEF; Grupo Banco Mundial; limites dos subsídios sujeitos a alterações

2,3,4,6

5

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 porLCIF 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.
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Alta conexão social
maior chance de
longevidade7

= 50%

SUBSÍDIOS DE
SERVIÇO DOS LEOS
financiam projetos
liderados por Leos

ATÉ US$ 1.500
DISTRITOS

ATÉ US$ 5.000
DISTRITOS
MÚLTIPLOS

Também estão disponíveis subsídios para
Fome, Diabetes e Câncer infantil.

APOIE O SEU SERVIÇO,
APOIANDO A SUA FUNDAÇÃO
lionsclubs.org/donate

