FUNDAÇÃO DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL

GUIA DE REFERÊNCIA DO
SUBSÍDIO DO DIABETES

Prioridades de financiamento

Informações importantes

O enfoque do Programa do Diabetes de LCIF será
direcionado para projetos de prevenção, gerenciamento,
conscientização e serviços de diabetes em grande escala,
designados para melhorar a saúde pública de uma
comunidade. O programa apoia projetos que abordem
uma ou mais da seguintes áreas de intervenção:

Número de subsídios
Somente dois Subsídios do
Diabetes podem estar abertos e
ativos por distrito de cada vez. Para
distritos que incluem vários países,
o limite é de dois subsídios por
país. No nível de distrito múltiplo,
apenas um subsídio do diabetes
pode estar aberto e ativo de cada
vez.

Acampamentos juvenis, retiros e simpósios
Incentivam a interação e a educação entre pares e um
ambiente positivo e medicamente seguro.
Treinamento e capacitação de recursos humanos
Fornece treinamento sobre o diabetes para profissionais
médicos e/ou educadores comunitários.
Desenvolvimento de infraestrutura e aquisição de
equipamentos
Melhoria do acesso à assistência médica do diabetes
por meio da expansão, renovação ou aquisição de
equipamentos das unidades de saúde.
Atividades de triagem com planos de atendimento de
acompanhamento
Organizadas em parceria com profissionais de saúde e
projetadas para identificar indivíduos em risco.

Valores mínimo e máximo do
subsídio
O valor mínimo do subsídio é de
US$ 10.000. O valor máximo do
subsídio para distritos únicos é
de US$ 150.000; o valor máximo
para distritos múltiplos é de US$
250.000.
Requisitos de fundos
equiparados
No mínimo 25% do orçamento
total de um projeto deve ser
contribuído em dinheiro pelos
Leões locais. Pelo menos metade
desses fundos equiparados deve
ser doada pelos Leões; o restante
pode ser contribuído pelos
parceiros do projeto. No mínimo
dois Lions clubes têm que fazer
uma contribuição financeira para o
projeto.
Prazos
As solicitações devem ser
recebidas no mínimo 90 dias
antes da reunião programada do
Conselho de Curadores de LCIF
(realizada em janeiro, maio e agosto
de cada ano). Os prazos específicos
para solicitação são encontrados
no calendário de eventos do Lions:
lionsclubs.org/events.

Dicas para a solicitação
		• Forneça respostas detalhadas para todas as perguntas da solicitação.
Solicitações incompletas ou que não sigam o formato do Subsídio do Diabetes
de LCIF não serão aceitas.
• Como

os projetos do diabetes podem ser de natureza técnica, os Leões devem
trabalhar com associações de diabéticos, profissionais médicos, funcionários do
Ministério da Saúde ou organizações não-governamentais para garantir que os
projetos estejam alinhados às diretrizes estabelecidas.
•O
 apoio do parceiro deve ser documentado em uma carta ou memorando de
entendimento, indicando maneiras específicas pelas quais o parceiro apoiará o
projeto.
•E
 nvie o orçamento em dólares norte-americanos e forneça uma descrição
justificando cada despesa.
• Forneça cópias de todos os documentos e materiais de apoio relevantes.
•O
 envio eletrônico da solicitação é o preferido. As solicitações
podem ser enviadas ao especialista regional apropriado das
Iniciativas Globais de Saúde de LCIF ou para
diabetesgrants@lionsclubs.org.
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Acampamentos juvenis, retiros e simpósios
Os Subsídios do Diabetes de LCIF apoiam os grupos comunitários organizados e
atividades destinadas a incentivar a interação e a educação entre pares em um ambiente
positivo e medicamente seguro. Os projetos devem melhorar ou expandir a qualidade e
o alcance de acampamentos noturnos, acampamentos diurnos, retiros ou simpósios que
promovam a autogestão do diabetes e a educação em saúde.
Os Subsídios do Diabetes de LCIF FINANCIAM:
•R
 enovações e atualizações dos acampamentos do diabetes existentes
•D
 espesas operacionais gerais modestas dos acampamentos, como consumíveis
e custos programáticos, relacionadas a um aumento na qualidade e/ou número
de atendimentos
•R
 etiros e simpósios para profissionais médicos focados no tratamento do
diabetes
Os Subsídios do Diabetes de LCIF NÃO financiam:
• Bolsas de estudo ou patrocínios individuais
• Viagem do participante ao acampamento
•C
 onstrução ou estabelecimento de um novo acampamento
•G
 randes despesas operacionais (como aluguel ou compra de terrenos)

Treinamento e capacitação de recursos humanos
Os Subsídios do Diabetes de LCIF apoiam treinamento e capacitação para estabelecer ou expandir
conhecimentos médicos de nível profissional e educação sobre diabetes em nível comunitário. Os
projetos devem aumentar as competências do pessoal de saúde, a fim de melhor fornecer serviços
de prevenção e gerenciamento do diabetes. Os projetos também podem treinar os Leões como
educadores comunitários do diabetes que podem promover a prevenção e a gestão do diabetes.
Os Subsídios do Diabetes de LCIF FINANCIAM:
•M
 atrículas em cursos para programas de treinamento supervisionados por médicos ou
credenciados
• Desenvolvimento profissional em setores multidisciplinares relacionados ao diabetes
• Emolumentos, transporte e hospedagem associados ao treinamento
Os Subsídios do Diabetes de LCIF NÃO financiam:
• Salários dos profissionais recém-treinados
• Treinamento em outro país quando houver treinamento local apropriado
• Treinamento não específico para o diabetes

Desenvolvimento da infraestrutura e aquisição de equipamentos
Os Subsídios do Diabetes de LCIF apoiam o aumento do acesso a instalações de saúde de alta
qualidade que fornecem serviços do diabetes, financiando o desenvolvimento, expansão e aquisição
de equipamentos de infraestrutura. Os projetos devem expandir a qualidade e a quantidade dos
serviços relacionados ao diabetes fornecidos às populações carentes.
Os Subsídios do Diabetes de LCIF FINANCIAM:
•R
 eformas de clínicas ou instalações médicas do diabetes existentes para expandir a
capacidade
• Equipamento médico usado para diagnóstico e cuidados com o diabetes
• Equipamento médico para acompanhamento das complicações do diabetes
Os Subsídios do Diabetes de LCIF NÃO financiam:
• Estabelecimento de novas instalações médicas ou clínicas do diabetes
•D
 espesas operacionais, como aluguel ou compra de terrenos, uma vez que as instalações já
devem estar estabelecidas e serem sustentáveis
• Equipamento para pesquisa, diálise, análise bioquímica ou tratamento cardíaco avançado
•E
 quipamento para tratamento de doenças oculares diabéticas (consulte os Subsídios do
SightFirst de LCIF)
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Atividades de triagem com planos de atendimento de
acompanhamento
As Subsídios do Diabetes de LCIF apoiam atividades comunitárias de triagem e
conscientização, organizadas em parceria com profissionais de saúde. Os projetos devem
aumentar a conscientização sobre o diabetes e suas complicações para indivíduos e
comunidades carentes, fornecendo acesso ao exame do diabetes; redes de referência
devem estar em vigor para cuidados de acompanhamento.
Os Subsídios do Diabetes de LCIF FINANCIAM:
• Despesas de logística e aluguel de instalações
• Diárias de pessoal médico ou conselheiros
• Equipamentos e consumíveis para triagem do diabetes
Os Subsídios do Diabetes de LCIF NÃO financiam:
• Custos, subsídios ou reembolsos dos pacientes
• Insulina e outros medicamentos
• Equipamento médico não relacionado a atividades de triagem do diabetes
• Sistemas de monitoramento contínuo de glicose

Visite lionsclubs.org/diabetesgrants para mais informações.
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Ciclo de vida dos subsídios
Os subsídios de LCIF capacitam os Leões a aumentarem ainda mais o impacto que provocam. Curioso para
saber como os subsídios funcionam? Dê uma olhada no ciclo de vida dos nossos subsídios - desde a concepção
do projeto até a conclusão.

1
Realiza-se uma avaliação
das necessidades para
identificar as necessidades da comunidade/
projeto. Os projetos têm
que tratar de uma
necessidade humanitária
não atendida.

2
Analisa-se o formulário
e os critérios do
subsídio.

3

4

Discute-se a ideia do
projeto com LCIF, se
necessário.

Preenche-se o
formulário.

5

6

7

8

Envia-se a solicitação a
LCIF dentro do prazo.

LCIF fará comentários
sobre o formulário, se
necessário; se faz as
alterações conforme
necessário.

A proposta de subsídio
é revisada pelo
conselho de curadores
ou comitê consultivo
de LCIF.

O requerente é
notificado da decisão
do conselho ou do
comitê.

9

10

11

12

Os projetos aprovados,
assim que as condições
para o subsídio sejam
atendidas, têm os
fundos desembolsados.

Começa o projeto.

Envia-se os relatórios
de progresso a LCIF.

Envia-se o relatório
final quando o projeto
estiver concluído.

Cada programa tem requisitos e processos específicos.
Para mais informações, acesse lionsclubs.org/subsídios ou consulte um especialista de programas de LCIF.
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Fundação de Lions Clubs International
Departamento de Iniciativas Globais de Saúde
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
diabetesgrants@lionsclubs.org
www.lcif.org
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LCI e LCIF proporcionam igualdade de oportunidades.

