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COMPROMISSO COM O SER HUMANO

 ATENDE AS NECESSIDADES LOCAIS DOS LEÕES E

DESENVOLVE PROGRAMAS DE SUBSÍDIOS QUE

SERVEM AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE
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 OS SUBSÍDIOS CONCEDIDOS DÃO ASSISTÊNCIAS AS 
CRIANÇAS, JOVENS E PESSOAS IDOSAS DE TODAS AS 
PARTES DO MUNDO.



Sobre a LCIF
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 Os Leões do mundo todo estão unidos por um 
grande espírito de doação e dedicação para 
ajudar outras pessoas.

 Como a organização beneficente oficial do Lions 
Internacional, organização humanitária líder no 
mundo, a LCIF  apoia os trabalhos solidários dos 
Leões, fornecendo subsídios para seus esforços 
humanitários locais e globais.

 Ajudamos os Leões a servirem



Ajudamos os Leões a servirem
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 A LCIF ajuda os Leões a melhorarem a vida das 

pessoas ao redor do mundo, desde o combate a 

problemas de visão até a reação às grandes 

catástrofes e o fornecimento de 

valiosas habilidades para a vida dos jovens.



Nossos fundos vêm das pessoas

6

 As doações de mais de 1,4 milhão de Leões em 210 
países e áreas geográficas fornecem a grande maioria 
da receita recebida pela LCIF, tornando-a a principal 
fundação do mundo em serviço humanitário. Os Leões 
sabem que suas doações são importantes e que os 
fundos confiados à LCIF apoiarão iniciativas que causam 
impacto em comunidades e mudam vidas.

“Leonismo como agente de transformação”



Título de Comp. de Melvin Jones

7

 Título de Companheiro de Melvin Jones concede 

reconhecimento a doações de US$ 1.000. Esta é a 

base da LCIF, fornecendo 75% da receita da 

Fundação.
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 Como reconhecimento pelo trabalho humanitário, o Título 

de Companheiro de Melvin Jones é uma honraria 

concedida para aqueles que doam US$ 1.000 à LCIF ou 

para as pessoas indicadas cuja doação foi feita por 

terceiros.



Estatísticas do SightFirst
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As realizações do SightFirst desde 1990 são 
impressionantes:

 Distribuiu US$ 211 milhões em prêmios para 896 projetos em 90 
países.

 Proporcionou 7,3 milhões de cirurgias de cataratas.

 Preveniu a perda grave da visão de 27 milhões de pessoas.

 Aprimorou os serviços de atendimento oftalmológico para 
centenas de milhares de pessoas.

 Realizou 114,1 milhões de tratamentos de oncocercose (cegueira 
dos rios).



Estatísticas do SightFirst
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 Construiu ou ampliou 300 hospitais/clínicas/enfermarias 
oftalmológicas.

 Modernizou 337 centros oftalmológicos fornecendo equipamentos.

 Promoveu treinamento de gerenciamento para 115 instalações.

 Treinou 345.000 oftalmologistas, enfermeiras e outros profissionais 
da área oftalmológica, além de agentes de saúde locais.

 Lançou a primeira iniciativa global de combate à cegueira infantil 
do mundo em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Os 
30 centros oftalmológicos pediátricos construídos ou modernizados 
afetaram as vidas de 71 milhões de crianças.
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Títulos de Melvin Jones do LC 11
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No Distrito temos 218 títulos = US$ 218.000,00
Clubes de destaque:

 Itaperuna 26

 Colatina Centro 22

 Cachoeiro Itapemirim 21

 Guarapari 12

 Aracruz  10

 Nova Venécia 10

 Vitória 10 

 São Mateus Cricaré 10

 Campos 9 

 Porciúncula 9                           total de 139 =  63,7% 



2011 – Catástrofe de Nova Friburgo e Bom 

Jardim e região US$ 10.000
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2012 – Catástrofe em Itaperuna e região. US$ 10.000
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2014 - PROJETO RIO BANANAL. US$ 100.000
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Projeto em parceria com a Prefeitura de Rio 

Bananal, ES para construção de 09 casas para 

atender aos desabrigados em consequência das 

enchentes de dezembro de 2013.
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http://www.lionslc11.org.br/photos/Vila_Lions02.jpg
http://www.lionslc11.org.br/photos/Vila_Lions02.jpg


LIONS QUEST.....US$ 20.000
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 Para o atendimento do Projeto "Lions Quest" do

Lions Internacional visando a preparação dos

professores que executarão o projeto nas cidades

escolhidas, juntamente com os Clubes de Lions

locais. Com o objetivo maior de assistirem os

adolescentes de 11 a 14 anos, estudantes de

escolas públicas para terem um futuro melhor.



PROJETO  APAE   GUARAPARI......US$ 30.000
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 Projeto em parceria com a APAE Guarapari para 

equipar as salas de Fonoaudiologia, Fisioterapia e 

Cozinha daquela entidade.
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No Distrito temos 218 títulos = US$ 218.000

Só após 2011 recebemos US$ 270.000
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www.ideiademarketing.com.br

No meio da dificuldade encontra-se a 

oportunidade.
Albert Einstein

“
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www.ideiademarketing.com.br

O insucesso é apenas uma oportunidade para 

recomeçar de novo com mais inteligência.
Henry Ford

“
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www.ideiademarketing.com.br

O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de 

seus sonhos.
Elleanor Roosevelt

“
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www.ideiademarketing.com.br

Nossa maior fraqueza está em 

desistir. O caminho mais 

certo de vencer é tentar mais 

uma vez.
Thomas Edison

“
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www.ideiademarketing.com.br

O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca 

te faltará poder para conseguires o que desejas.
Napoleão Bonaparte

“
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www.ideiademarketing.com.br

As pessoas costumam dizer que a 

motivação não dura sempre. 

Bem, nem o efeito do banho, por 

isso recomenda-se 

diariamente.
Zig Ziglar

“
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www.ideiademarketing.com.br

Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor.
Walt Disney

“



ESCOLHA SER VENCEDOR



SUCESSO
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