NOSSA FUNDAÇÃO
“Nova Era, Novos Tempos”

Líder Área Constitucional III ‐PIP Augustin Soliva
Embaixador Distrito Múltiplo LC – EPC A. Tozzi Henriques
Embaixador Distrito LC 11 ‐ EGD Jorge Fortunato

“A LCIF, a Nossa Fundação, é uma Fundação mais forte graças a presença dos Coordenadores entre os Leões, cuja
meta principal neste primeiro ano é o de criar a consciência, entre todos, de que a LCIF é a Fundação de cada um dos
membros do Lions”. (Presidente SOLIVA)
Missão – Apoiar os esforços dos Lions Clubes em todo o mundo, para atender às comunidades locais e à comunidade
mundial na realização de projetos de serviços humanitários essenciais.
Gente que entende de Gente
Incentiva o potencial dos jovens, construindo escolas e apoiando o programa Lions Quest de habilidades para a
vida. Promove também a saúde, construindo e equipando clínicas médicas; oferece assistência aos idosos,
construindo centros para idosos; capacita os deficientes ao apoiar programas vocacionais; ajuda as vítimas de
desastres por meio de projetos de reconstrução e de ajuda a curto prazo.
Cinco pilares de serviço
• Preservação da Visão
• Combate a Deficiências
• Promoção da Saúde
• Serviço aos Jovens
• Oferecimento de Alívio em Casos de Catástrofes
•
Líder global em serviços humanitários; financia projetos muito grandes para que os distritos e clubes não
empreendam sozinhos seus programas; já outorgou cerca de 9.000 subsídios representando mais de US$ 640
milhões; dá subsídios para que Leões sirvam a sua comunidade e as comunidades mundiais; é a “nossa” Sua
Fundação!
Visão sobre Educação que investe na construção coletiva do conhecimento para desenvolver competências,
habilidades e atitudes que possibilitem a inserção das pessoas, com felicidade, no mundo do trabalho, em seu
ambiente social e familiar.
Subsídios ‐ Cem por cento das doações feitas são destinadas a financiar um projeto LCIF. Todas as despesas
administrativas são pagas com os juros recebidos de investimentos.
•
•
•
•
•
•

Padrão – são subsídios equiparados de até US$ 75.000 para projetos locais de serviços humanitários.
Quatro Pontos Básicos – financiam projetos especiais na área da visão, deficiências, saúde e jovens (um por
distrito). São de até US$ 200.000.
Sightfirst ‐ destinados a projetos de prevenção da cegueira e restauração da visão onde existe maior
necessidade.
Emergência – até US$ 10.000 para os distritos impactados por desastres naturais
Grandes Catástrofes – oferecem até US$ 1 milhão para desastres naturais catastróficos.
Assistência Internacional – projetos de irmanação de clubes no valor de US$ 5.000 a US$ 30.000 (um por
distrito)

