Prezados Presidentes de Conselho
Governadores de Distrito
Embaixadores de LCIF
LCIF continua sendo parceira e ajudando os Lions Clubes a ajudarem as suas comunidades.
Devemos continuar conscientizando e motivando os Lions Clubes e os associados a
contribuirem. Uma Fundação FORTE é o que desejamos e queremos. É preciso envolver os
Líderes e os Dirigentes. O Programa Companheiros de Melvin Jones é um recurso motivador
para as DOAÇÕES. Usem este slogan: "cada Lions Clube UM Companheiro de Melvin
Jones", isto é possível, desde que despertemos nos corações dos Presidentes de Clubes e
dos associados a importância de LCIF, nossa parceira nos projetos difíceis.
LCIF concede U$ 511.880 aos Distritos do Brasil no AL 2013/2014
Subsídios diversos
- U$75.000 para o Asilo dos Idosos de Itajaí - Subsídio Padrão, Distrito LD-5
- U$100.000 para o Espírito Santo - Subsídio para Grandes Catástrofes. Distrito LC-11
Subsídios SIGHTFIRST
-SF1696/LB-4: U$171,880, retinopatia diabetica para o Instituto LIONS da Visao de Cuiabá Distrito LB-4
-SF1758/UND: U$85,000, cegueira evitável (RAAB) no Amazonas, a ser implementado por
UNIFESP - Distrito LA-1
Distritos do Brasil que receberam subsídios de emergência neste AL 2013-2014 são:
LD-8
LD-2
LD-5
LD-1
LB-4
LD-7
LD-4
LD-5
LC-11

13565/LD-8
13688/LD-2
13727/LD-5
13734/LD-1
13739/LB-4
13777/LD-7
13769/LD-4
13805/LD-5
13839/LC-11

DG Fábio Jose Dallanora
DG Sergio Mario Arsand Filho
DG Zilton Pedro de Souza
DG Marilu Gaspareto Goulart
DG Ideraldo Pires da Costa
DG Luiz Gobbi
DG Helena Patschkowski Mohr
DG Zilton Pedro de Souza
DG Deocleciano F. De Andrade

7/4/13
8/27/2013
9/26/2013
10/3/2013
10/4/2013
11/13/2013
11/13/2013
12/6/2013
12/30/2013

Vamos contribuir com LCIF, façam um Plano de Arrecadação e motivem os CLUBES e
os LEÕES a DOAREM.
AJUDEM A SALVAR VIDAS.
Um abraço carinhoso, da Amiga para Sempre.
PID Rosane T. Jahnke Vailatt
Membro do Comite de Orientação de LCIF - Area III.

De: "Klotz, Erika" <Erika.Klotz@lionsclubs.org>
Data: 17 de janeiro de 2014 13:25:35 GMT-05:00
Assunto: RE: CATASTROFE - CHUVAS ESPIRITO SANTO - BRASIL
17 de janeiro de 2014
Prezados PIP CL. João Fernando Sobral e PID CaL. Rosane Jahnke Vailatti
Espero que tanto o Ex-Presidente Internacional CL. Sobral, como a Ex-Diretora Internacional
CaL. Rosane estejam passando bem. Primeiramente desejo agradecer-lhes por sua paciência,
enquanto o Subsídio para Grande Catástrofe, na quantia de US$100.000,00, estava sendo
analisado. O Presidente do Conselho Diretor da LCIF, Wayne A. Madden e o Presidente
Internacional Barry Palmer analisaram o seu pedido e aprovaram que se outorgasse ao Distrito
LC-11 um subsídio para Grande Catástrofe (MCAT) na quantia de US$100.000,00 para ajuda
e assistência ao desastre de inundação. Receba as nossas felicitações por tão promissor
resultado!
O cheque para o Subsídio de Emergência no valor de US$10.000,00 para o Distrito LC-11
(GA13839/LC-11) foi entregue no dia 14 de janeiro ao Governador CL. Deocleciano F. de
Andrade. Quando os fundos do subsídio de emergência, na quantia de US$10.000,00,
estiverem esgotados, tenha a bondade de fornecer à LCIF a documentação do requerido
relatório final e uma descrição das condições atuais da situação da localidade e o nível no qual
precisamos continuar os esforços de atendimento. Em um e-mail separado, enviaremos as
instruções gerais e diretrizes para a utilização do subsídio de Grande Catástrofe. É necessário
que o Distrito estabeleça um Comitê Lions para supervisar o projeto e administrá-lo até a sua
conclusão. Queira começar a pensar quais seriam os Companheiros Leões no Distrito LC-11
que poderiam envolver-se nesse projeto. Um de vocês poderá querer servir como Presidente
do Comitê.
Indo mais adiante, com relação à outorga do subsídio de US$100.000,00, este Comitê deverá
apresentar um plano oficial de ação detalhando como os fundos do subsídio serão
empregados. Tal plano deverá incluir um orçamento (não deixe de incluir qualquer fundo
proveniente da localidade contribuído pelos Companheiros Leões), um cronograma,
informações sobre a localização do projeto e o número de beneficiários que se espera
alcançar. A LCIF irá examinar este plano de ação antes ou em 28 de fevereiro de 2014. Se
esta data não for conveniente, tenha a bondade de avisar-nos que data seria
melhor. Aguardamos com interesse poder trabalhar com o Distrito LC-11 neste futuro projeto e
enviaremos as instruções gerais e diretrizes de MCAT na próxima semana.
Foi um grande prazer ter conhecido pessoalmente a PID Rejane Vailatti na semana passada,
durante a visita dela à sede internacional, por ocasião da reunião do Comitê de Orientação da
LCIF. Caso tiver alguma pergunte, não hesitem em escrever-nos.
Atenciosamente
Erika Klotz
Erika Klotz - Especialista de Programas Regionais
Subsídios Padrão para América Latina - Subsídio de Lions Quest Core 4
Lions Clubs International
Erika.Klotz@lionsclubs.org - www.lcif.org

