
Os Subsídios de Emergência da Fundação de Lions Clubs International (LCIF) têm como objetivo oferecer assistência
imediata às vítimas de desastres naturais por meio de programas de serviços dos Lions clubes no mundo inteiro. Subsídios
de emergência no valor de até US$10.000 estão disponíveis para os distritos Leonísticos para socorro imediato após tornados,
furacões, terremotos, tufões, monsoons, tempestades de neve, incêndios selvagens, enchentes causadas por chuvas excessivas
e outras catástrofes semelhantes.

Além de obedecer aos seguintes critérios mencionados na solicitação de subsídios de emergência, os solicitantes devem seguir
essas diretrizes para assegurar que receberão os fundos de forma eficiente e em tempo hábil.

QUAIS SÃO AS NECESSIDADES IMEDIATAS?
Os recursos dos subsídios de emergência são limitados ao atendimento das necessidades mais prementes e imediatas das
vítimas de catástrofes, logo após a catástrofe. Os subsídios de emergência não são outorgados para atender necessidades
de longo prazo, tais como a reconstrução de casas e prédios ou compra de artigos doméstico ou de uso pessoal. (Os subsídios
padrão de LCIF podem estar disponíveis para projetos de longo prazo que atendam às necessidades vitais de instalações
públicas na comunidade.) Os subsídios de emergência abordam as necessidades imediatas mencionadas abaixo:

• alimentos

• água engarrafada

• roupas

• cobertores

• medicamentos e suprimentos médicos

• materiais de limpeza

• artigos de banho

COMO DETERMINAR AS NECESSIDADES
Os Leões são incentivados a procurar e a atender às necessidades mais prementes para utilizar ao máximo os recursos. Os
Leões são ainda mais apreciados quando fazem as compras e as entrega diretamente às vítimas. Por exemplo, após um tornado
em Joplin, Missouri, EUA, os Leões descobriram que um abrigo local havia aberto as portas para as famílias desabrigadas e
estava tendo dificuldades em oferecer 120 refeições adicionais todos os dias. Os Leões utilizaram os fundos do subsídio de
emergência para levar um dos empregados ao supermercado para fazer compras e para verificar que estavam comprando
os suprimentos adequados para o atendimento das necessidades mais prementes. No Japão, os Leões cozinharam refeições
para servir aos sem teto, e também aos voluntários que trabalhavam no socorro imediato. Após vários dias comendo comida
enlatada, os membros da comunidade muito apreciaram receber um refeição caseira. Esta é uma oportunidade dos Leões
mostrarem o seu trabalho e se envolverem com a comunidade. Seja criativo!

TRABALHANDO COM OS PARCEIROS
Os Leões são incentivados a trabalhar com organizações parceiras, como a Cruz Vermelha, para agregarem recursos e
causarem um impacto ainda maior nas comunidades devastadas. Contudo, os subsídios de emergência não devem ser
oferecidos a outras organizações, isto é, os Leões devem usar os recursos diretamente.

ALGUMA PERGUNTA?
LCIF pode oferecer sugestões para o uso apropriado dos fundos dos subsídios e para determinar necessidades imediatas.
Favor entrar em contato com o Departamento de Programas Humanitários no número (630) 203-3819, ou pelo e-mail
lcifemergencygrants@lionsclubs.org.
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