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10.Relatório Final: completo, descrevendo os resultados e o uso dos fundos, 

quando projeto for concluído. Formulário fornecido ao administrador na 

aprovação.  

 não apresentação não serão elegíveis a receber outros subsídios 

9. Recursos do subsídio serão liberados ao Distrito. Governador do distrito ou o 

Presidente do Conselho DM – Administradores responsáveis pelo desembolso 

e  prestação de contas. 

 se estender por um novo ano fiscal: devera enviar relatórios de progresso e 

um relatório final do projeto a LCIF, ao CD e ao CG 

 LCIF se reserva o direito de substituir os administradores de subsídios, 

sempre que julgar necessário 

REGULAMENTOS DO SUBSÍDIO PADRÃO 





LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUDATION 

RELATÓRIO SOBRE SUBSÍDIO PADRÃO 

 

As informações e diretrizes fornecidas neste formulário são para ajudá-lo na elaboração dos 

seus relatórios de progresso e final do subsídio Padrão outorgado ao seu Distrito/Distrito 

Múltiplo. Compreendemos que os projetos que recebem assistência de LCIF são, 

frequentemente, complexos e levam um tempo considerável para serem concluídos. Se este 

for o caso, a apresentação de relatórios periódicos sobre o andamento do projeto seria muito 

útil. 

 

Seu relatório final a LCIF proporciona um meio de avaliar o subsídio e de medir os 

benefícios. Além de ser útil para publicidade. LCIF deve completar os registros de todos os 

subsídios Padrões a fim de cumprir os regulamentos governamentais dos Estados Unidos, 

que exigem uma completa prestação de contas com um relatório financeiro completo sobre o 

uso dos fundos doados. Alertamos que o seu Distrito/Distrito Múltiplo não poderá apresentar 

outra solicitação de subsídio a LCIF enquanto os relatórios finais de todos os subsídios 

anteriormente outorgados ao Distrito/Distrito Múltiplo não forem recebidos. Seu relatório deve 

ser encaminhado a 

 

Lions Clubs International Foudation 

C/o Grants Department 

300 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60521-8842, USA 



1.Título do Projeto:  

 

 

2 Distrito         3. Valor outorgado :                             4.Data do término do projeto: 

O relatório deve ser em formato de narrativa devendo incluir as informações 

solicitadas neste formulário. Não se sinta restringido pelo formulário, pois temos 

interesse em toda e qualquer informação adicional referente ao projeto. LCIF 

seleciona os projetos para fins de publicidade baseando-se nas informações 

fornecidas através deste relatório. Portanto, fotos ou slides coloridos de 35 mm, de 

boa qualidade para publicação, indicando ação e mostrando o projeto e as 

pessoas beneficiadas, devem ser incluídas. Pedimos não grampear ou escrever no 

verso das fotos. 

“Projeto de Auto Sustentação do Centro de Apoio Terapêutico de Osvaldo 

Cruz - CATOC” 

LC-8  US$ 16.689,00  JUN/2008 



RECEITA   DESPESA 

Fonte Importância US$   Item Importância US$ 

      

      

TOTAL   TOTAL 

5. Orçamento final do projeto (Queira relacionar todas as fontes de recursos 

individualmente e todos os itens de despesas observando o formato abaixo)  

Lions Clubs International Foudation 16.689,00 

16.689,00 

Equipamentos 16.689,00 

16.689,00 



6. Relacione o que foi especificamente adquirido com os fundos do subsídio de 

LCIF. 

 Com os recursos de LCIF foi adquirido o seguinte equipamentos:  

Quant Descrição Empresa Valor (R$) Valor (US$) 

01 Microcomputador AMD Bruzulatto & Bruzullato Ltda. ME 2.100,00    1.242,60  

02 Máquina de Costura INDL Siruba Somac Com de Maq Costura 7.000,00    4.142,01  

01 Máquina Corte RC-90 DMP Somac Com de Maq Costura 350,00       207,10  

03 Maquina Costura INDL Rimoldi Somac Com de Maq Costura 8.850,00    5.236,69  

02 Maquina Costura INDL Rimoldi Somac Com de Maq Costura 7.800,00    4.615,38  

01 Maquina Costura INDL Reta Somac Com de Maq Costura 700,00       414,20  

01 Maquina Costura INDL Special Somac Com de Maq Costura 700,00       414,20  

01 Maquina Costura INDL Juki Somac Com de Maq Costura 700,00       414,20  

01 Fio torcido 2X4,0 Cofal Coml Ferragens Aramaki Ltda 4,41          2,62 

Total 28.204,41 16.689,00 



7. Qual era a situação antes do projeto ser implementado e como a situação 

mudou agora que o projeto está terminado. 

 Os internos não recebiam conhecimentos sobre determinada profissão, 

ficando com parte de seu tempo ocioso, não se cumprindo, assim, o 

principal objetivo do Centro que é a reabilitação plena do interno por meio da 

laborterapia. 



 A participação de LCIF foi fundamental para que os internos pudessem 

adquirir conhecimentos profissionais que lhes permitirão a inclusão social 

por meio da profissão adquirida durante seu internato. 

8. Como o subsídio de LCIF ajudou a completar o projeto? 



 O projeto, além de suas próprias características humanitárias, possibilitou 

um chamamento da atenção das pessoas da comunidade e das autoridades 

constituídas para o grave problema relativo aos viciados em drogas. 

 O projeto também possibilitou um maior engajamento do Lions Clube local 

às necessidades da comunidade, aproximando os Leões das pessoas 

vítimas do mundo das drogas. 

  Além de que, com a aquisição das máquinas de costuras, foi possível à 

realização de contrato com empresas do Município para comercialização da 

produção ensejando o alcance da meta de tornar o Centro auto sustentável. 

9. Como este projeto afetou as pessoas de sua comunidade? 



 O Lions Clubes da região já apresenta um trabalho significativo na 

comunidade, sendo que com o advento do Projeto e ajuda de LCIF 

solidificou ainda mais a posição de prestação de serviço dos Leões. O 

Distrito LC-8 ficou ainda mais reconhecido, na comunidade regional, dada as 

suas inúmeras participações na solução dos maiores problemas de sua 

região. Vale dizer que o Governador do Distrito teve a oportunidade de 

entregar simbolicamente o cheque de LCIF em solenidade específica para 

tal mister, com a presença de autoridades Municipais e membros 

representativos da comunidade de Osvaldo Cruz. Na oportunidade foram 

esclarecidas várias ações de Lions Clube, da Associação e de LCIF ao 

público presente. 

10.Como este projeto ajudou a comunidade a aprender mais sobre o trabalho de 

seu Distrito/Distrito Múltiplo? 



 A divulgação da Concessão do Subsídio obedeceu a critérios de 

transparência e atingiu todo o Distrito LC 8, no campo interno leonístico, e 

uma vasta região circunvizinha da cidade de Osvaldo Cruz por meio da 

mídia falada e escrita. Os jornais locais e regionais cobriram o evento da 

entrega do cheque simbólico, dando destaque à ação de LCIF na prestação 

dos serviços humanitários ao redor do mundo.  

 Foi afixada uma placa identificando a participação de LCIF nesse grandioso 

projeto. 

11.Como foi feita a divulgação do projeto e do envolvimento de LCIF? (Queira 

incluir cópia de todos os materiais publicitários). 



De acordo o item 5 dos critérios de subsídios, todos os projetos devem 

mostrar uma identificação definida ao que a sua realização foi possível 

graças a LCIF. Quando o cheque do subsídio foi enviado foi incluída 

informação a respeito de encomenda de placa através do departamento de 

comparas de Lions Clubs Internacional. Seu Distrito/Distrito Múltiplo pode 

utilizar um fornecedor local para a confecção de uma placa. Favor 

confirmando o envolvimento de LCIF com o projeto deve acompanhar o 

relatório final. 



NÃO SE ESQUEÇA DE INCLUIR... 

 

• Contabilidade detalhada de todos os fundos utilizados 

• Narrativa do propósito do projeto 

• Cópia de todos os materiais de publicidade do projeto 

• Confirmação de que foi indicado o envolvimento de LCIF com o projeto 

• Fotografias, Slides nítidos indicando ação e mostrando os beneficiados pelo projeto 

Data Administrador Designado (Governador do Distrito/Presidente do Conselho em exercício na ocasião em que o subsídio foi aprovado) 

21 de Junho 2008    PDG Mauro Hermógenes Lopes Covre    Governador Distrito LC-8   AL 2007/2008 














