
Os subsídios-padrão de LCIF se destinam ao
atendimento das necessidades humanitárias das
comunidades em todo o mundo. Nesta categoria de
subsídios, a maioria dos Leões está ou estará envolvi-
da. Os projetos de subsídio demandam esforços
coordenados dos Leões em cada comunidade para
levantar fundos ou terminar um projeto. A fundação
apóia o trabalho feito por estes Leões que servem em
comunidades no mundo inteiro.

Muitas vezes os Leões do mundo inteiro solicitam
esclarecimentos a respeito da finalidade do Subsídio-
Padrão ou sobre como apresentar um pedido de
financiamento. As informações detalhadas a seguir
foram preparadas para ajudar a responder a estas
perguntas. Queira contatar o Departamento de
Subsídios de LCIF em caso de dúvidas.

O que é um Subsídio-Padrão LCIF?
O Subsídio-Padrão é uma categoria de subsídios de LCIF que

se encontra disponível para os Leões do mundo inteiro. O pedido
pode partir de qualquer distrito (único, sub ou múltiplo). Os
Subsídios-Padrão de LCIF são concedidos para projetos de
serviço de grande alcance voltados para as necessidades
humanas. Para se qualificar, o projeto deve servir a muitas pes-
soas e se extender além do âmbito das atividades tradicionais de
levantamento de fundos promovidas por clube e/ou distrito. Um
elemento presente em todos os projetos LCIF é o comprometimen-
to do Lions clube local que introduz o projeto. Além da maioria
dos projetos ser conduzida sob o estandarte do Lions, os sócios
investem muitas horas do seu tempo levantando fundos, planejan-
do e oferecendo voluntariamente suas habilidades profissionais
no local do projeto. Tal apoio amplia imensamente o impacto do
projeto, tornando possível ajudar mais pessoas.

Projetos típicos abrangem a criação de asilos para crianças,
centros de atendimento para idosos, acampamentos para cri-
anças deficientes e centros de treinamento profissionalizante
para jovens em risco e outros que precisam de ajuda. Além
disso, os Subsídios-Padrão também se destinam a necessidades
universais tais como tratamento de saúde. Muitos subsídios são
concedidos anualmente para o estabelecimento de unidades
móveis de exames de saúde, clínicas Leonísticas da visão, banco
Leonístico de olhos e para a compra de aparelhagem essencial
para hospitais comunitários. Por fim, Subsídios-Padrão LCIF estão
também disponíveis para a expansão de serviços em prol de pes-
soas deficientes e com visão reduzida.

Quais são as etapas envolvidas na apresentação de
um Subsídio-Padrão de LCIF?

1ª Etapa: Dando início
Como a prioridade para concessão de fundos é para projetos

Leonísticos de grande alcance, a maioria dos projetos financia-
dos por LCIF são apresentados por grupos de Lions clubes em
nível de divisão, região ou distrito. A maneira pela qual os proje-
tos são desenvolvidos varia de acordo com as circunstâncias
locais. Por exemplo, um distrito Leonístico pode solicitar fundos
de LCIF para ajudar a expandir projetos de serviço de longo
alcance. Tais projetos variam de clínicas Leonísticas da visão em
universidades a acampamentos Leonísticos de verão para cri-
anças deficientes. Num outro caso, um grupo de Leões pode
lançar um novo programa voltado para uma necessidade human-
itária que não tenha sido ainda atendida numa região. A neces-
sidade pode ser o estabelecimento de uma unidade móvel de
exames de saúde, ampliação de um asilo infantil ou criação de
um centro geriátrico diurno numa clínica de repouso para
pacientes de baixa renda. A esfera de alcance de projetos pos-
síveis é tão grande quanto o número de comunidades servidas
pelos Leões.

2ª Etapa: Apoio do Distrito
Todos os pedidos de subsídios LCIF devem ter o endosso da lid-

erança do distrito. O governador  do distrito deve atestar a ampli-
tude das necessidades a serem enfocadas pelo projeto. Isto inclui o
significado social, a viabilidade e a justificativa para o pedido do
subsídio. Antes do pedido ser apresentado, o projeto deve ter
apoio integral do distrito inclusive o apoio financeiro.

O que significa apoio financeiro do distrito? Uma vez que a
maioria dos distritos não possui uma verba separada para proje-
tos, o apoio financeiro do distrito geralmente compreende iniciati-
vas dos clubes que apóiam o projeto. Nem todos os recursos finan-
ceiros levantados localmente precisam estar angariados no momen-
to que o pedido de subsídio é apresentado. Os distritos podem
incluir no orçamento uma combinação de dinheiro recolhido,
prometido e fontes de recursos previstos.

Elementos chave de um projeto
de Subsídio-Padrão de LCIF: 

• Está voltado para uma necessidade humanitária
importante

• Apóia esforços demasiadamente grandes para serem leva-
dos a cabo somente pelo distrito

• Propicia benefícios duradouros
• Atende uma grande população ou região
• Envolve diretamente a participação dos Leões
• Identifica os Leões estreitamente com o projeto
• Levanta fundos expressivos através dos Leões locais

Como apresentar um pedido
de Subsídio-Padrão de LCIF



3ª Etapa: Apresentação do pedido
O formulário de pedido de subsídio deve estar devidamente

preenchido, inclusive com o nome do projeto, quantia solicitada
e número aproximado de pessoas a serem atendidas e então
assinado pelo governador do distrito. Existem diversas outras
informações a serem encaminhadas com o pedido. As infor-
mações solicitadas estão especificadas no formulário. Entre elas
constam a ata da reunião de gabinete ou do conselho na qual
foi aprovada a resolução de solicitação do subsídio, um resumo
do projeto, orçamento detalhado e descrição da participação
Leonística.

Para que possa ser incluído na agenda da reunião do consel-
ho diretor, o pedido deve ser recebido pelo menos 60 dias antes
da reunião.

4ª Etapa: Recebimento do pedido no
Departamento de Subsídios de LCIF

Os pedidos de subsídios são examinados pelo Departamento
de Subsídios de LCIF. No caso de serem necessárias informações
adicionais ou correções, o distrito requerente é notificado.

Quando o pedido está completo, ele é condensado para
apresentação ao conselho diretor de LCIF e o distrito requerente
é avisado do seu exame. O conselho diretor pode aprovar,
negar ou adiar a votação do pedido.

Há um limite de dois pedidos por distrito a serem examina-
dos pelo conselho diretor numa reunião.

5ª Etapa: Aprovação do pedido de subsídio
Caso o subsídio seja aprovado, o governador é comunicado

por carta. Acompanham a carta o cheque do subsídio (no caso
da proposta ter sido aprovada incondicionalmente), exemplos de
comunicados à imprensa e informações sobre pedido de uma
placa de reconhecimento de LCIF.

O governador de distrito em exercício na época em que o
subsídio é aprovado pelo conselho diretor será o administrador
do subsídio. O governador é responsável pelo desembolso e con-
tabilidade dos recursos do subsídio LCIF. Caso a conclusão do
projeto ultrapasse o seu mandato, o administrador do subsídio
pode delegar autoridade ao novo governador do distrito mas
somente mediante aprovação dos membros do conselho diretor.

6ª Etapa: Acompanhamento pelo distrito
O administrador do subsídio deve enviar um relatório final ao

Departamento de Subsídios de LCIF quando da conclusão do
projeto. Um formulário de relatório é fornecido ao administrador
do subsídio na época em que o subsídio é aprovado. Do
relatório final deverão constar fotografias, recortes de jornais e
outras documentações do trabalho concluído.

EXEMPLO DE ORÇAMENTO DE PEDIDO DE SUBSÍDIO
(a receita deve ser igual às despesas)

Receita Despesas
20 Lions clubes no Distrito XYZ US$52.000 Construção pré-fabricada US$66.000
(relacione os Lions clubes e a (orçamento incluído)
quantia arrecadada por cada um)
Distrito XYZ (arrecadação) 8.500 Material elétrico 11.000
Doações da comunidade 6.000 Esgoto 7.000
(pedidas e arrecadadas pelo 

Lions clube local)
Doações da comunidade (previstas) 3.000
Doações de empresas 5.500 Mobiliário 14.000
(pedidas e recolhidas pelos Leões) (relação dos móveis)
Subsídio de LCIF 35.000 Equipamentos/peças 12.000

US$110.000 US$110.000

Projetos ou atividades não qualifi-
cadas para financiamento de LCIF:

• Projetos que são mais apropriadamente financiados pelo
governo ou outras instituições

• Despesas operacionais e salários de programas e
instituições estabelecidas

• Subsídios para pagar empréstimos ou estabelecer fundos
de reserva

• Projetos de embelezamento da comunidade: parques,
piscinas, playgrounds e quadras de esporte

• Projetos de um único clube. Os subsídios necessitam do
envolvimento de pelo menos dois clubes.

• Projetos individuais de pesquisa científica. Os distritos,
contudo, podem solicitar recursos para construção e apar-
elhagem de centro de pesquisas afiliado ao Lions

• Projetos onde Leões e/ou suas famílias tenham interesses
pessoais de propriedade ou recebam vantagens diretas
ou profissionais

Para mais informações a respeito de Subsídios-Padrão, queira contatar o
Departamento de Subsídios de LCIF na Sede Internacional

telefone (630) 571-5466, ramais 292 ou 507, fax (630) 571-5735.
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