
2019-2020 District Goals

Distrito: DISTRICT LC 1

South America, Central America, Caribbean & MexicoÁREAS JURISDICIONAIS:

TREINAMENTO PARA DIRIGENTES DE CLUBE

Durante o ano Leonístico de 2019-2020, 70 % dos dirigentes de clube entrantes completarão o 

treinamento para dirigente de clube.

Itens que requerem ação:

Vou garantir que minha equipe distrital compreenda seu papel no processo de treinamento para dirigentes de 

clube.

Vou incentivar o Coordenador da GLT de Distrito a incluir o treinamento para dirigentes de clube no plano de 

desenvolvimento da GAT e para relatar a conclusão do treinamento.

Vou apoiar e divulgar os eventos de aprendizagem para dirigentes de clube .

Itens de ação necessários para alcançar esta meta:

Está em minhas metas elaborar treinamento para dirigentes de Clubes a nivel regional, para facilitar o 

deslocamento dos Companheiros.

Com meus coordenadores do GAT, e alguns membros do gabinete levar esclarecimento sobre nosso 

movimento.

TREINAMENTO PARA PRESIDENTES DE DIVISÃO E REGIÃO

In the 2019-2020 fiscal year, 70% of incoming Region and Zone Chairpersons will complete Region 

and Zone Chairperson training.

Itens que requerem ação:

Vou garantir que minha equipe distrital compreenda seu papel no processo de treinamento para presidentes de 

divisão e região.

Vou incentivar o Coordenador da GLT de Distrito a incluir o treinamento para presidentes de divisão e região no 

plano de desenvolvimento da GAT e para relatar a conclusão do treinamento .

Vou apoiar e divulgar os eventos de treinamento para presidentes de divisão e região .

Vou incentivar o Coordenador da GLT de Distrito a solicitar Financiamento para o Desenvolvimento da Liderança 

para compensar o custo do treinamento para presidente de divisão.

Itens de ação necessários para alcançar esta meta:

Está em minhas metas que cada Presidente de Divisão e Região atuem como 

estimuladores em seus nucleos de atuação.

APRENDIZADO PARA CADA LEÃO

Vou garantir que minha equipe distrital compreenda seu papel em identificar candidatos qualificados para 

institutos.

Itens que requerem ação:

Durante o ano Leonístico de 2019-2020, o distrito vai identificar 10 candidatos qualificados para 

inscreverem-se para institutos locais e patrocinados por Lions Clubs International em nossa área.

Institutos de Liderança Leonística

Meta e itens de ação personalizados
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Como lider e orientadora, farei o possivel para manter os CLs atualizados e interessados no movimento. Amar o que nos 

propusemos a fazer no momento de nosso, nos mantermos fieis ao nosso lema " WE SERVE", com muito idealismo e 

presença nas ações de serviço.

CONVIDAR PARA CAUSAR IMPACTO

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

 20

 19

 15

 21

Até o final do 4º trimestre, o distrito adicionará um total de 75 novos associados.

Itens que requerem ação:

Meu distrito vai estabelecer 3 núcleo(s).

Meu distrito vai empossar 5 novos Leões com menos de 40 anos de idade.

Meu distrito vai converter 2 Leos a Leões.

Meu distrito vai organizar, pelo menos, 2 evento(s) para o crescimento do quadro associativo.

Todos os clubes do meu distrito vão definir metas individuais do quadro associativo .

Meu distrito vai usar e divulgar os recursos do quadro associativo para alcançar nossa meta (por exemplo, o Guia 

Simplesmente Convide!, Guia do Assessor do Quadro Associativo do Clube com idéias para posse , Avaliação 

das Necessidades Comunitárias, Subsídio para Desenvolvimento do Quadro Associativo).

Meta do AL de Convidar para Causar Impacto

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS CLUBES

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

 1

 1

 0

 1

 20

 25

 0

 20

Novos clubes Associados 

fundadores

Até o final do 4º trimestre, o distrito vai iniciar 3 novos clubes.

com um mínimo de 65 associados fundadores.

Itens que requerem ação:

Meu distrito vai garantir que todos os Leões Orientadores sejam certificados e designados para os novos clubes.

Meu distrito vai realizar um Workshop de Desenvolvimento de Novo Clube .

Meu distrito vai organizar 2 Leo clubes.

Meu distrito vai iniciar 2 Clube(s) de Interesse Especial.

Um clube de professores aposentados e outro de pessoas que protegem o meio ambiente.

Meu distrito vai iniciar 0 Clubes Universitários na universidade/escola de A experiência com Clubes Universitários no nosso 

distrito nunca foi duradoura e proveitosa.8 .
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CONSERVAÇÃO DOS ASSOCIADOS

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

 8

 13

 7

 9

Número de baixas

Até o final do 4º trimestre, a baixa de associados do distrito não excederá 37 associados.

Itens que requerem ação:

Os Coordenadores da GAT de Distrito vão divulgar o uso da pesquisa “Como você classificaria o seu clube ?”

Meu distrito vai usar a Iniciativa para a Qualidade do Clube para apoiar a conservação de associados.

Os Coordenadores da GAT de Distrito vão garantir que todos os clubes estejam conduzindo as orientações para 

novos associados de forma eficaz.

Meu distrito vai fazer uma pesquisa com ex associados para compreender melhor e avaliar como aprimorar a 

satisfação dos associados.

Itens de ação necessários para alcançar esta meta:

Conscientizar os membros do GAT a desenvolver as ações acima apontadas . Sendo que, vejo como mais 

problemática, o convencimento de ex associados retornarem para Lions.

META DE AUMENTO LÍQUIDO

Meta do AL de Convidar para 

Causar Impacto

Meta do AL de 

Associados Fundadores

Meta do AL de 

Conservação
+ -

 37 75  65

META DE AUMENTO 

LÍQUIDO

+ - =

=

 103

PESSOAS ATENDIDAS

No ano Leonístico de 2019-2020, meu distrito vai atender 70 pessoas.

Itens que requerem ação:

Do número total de pessoas atendidas em meu distrito, 200 pessoas serão jovens (menores de 18 anos).

Meu distrito vai usar e divulgar os recursos de serviços para alcançar nossa meta (por ex. Gerenciadores de 

Projetos de Serviço, Avaliação das Necessidades Comunitárias e dos Clubes, Desenvolver Parcerias Locais, 

Guia de Angariação de Fundos). 

Vou incentivar os clubes no meu distrito a trabalharem juntos para colaborar em seus projetos de serviço para 

maximizar o impacto em suas comunidades.

Itens de ação necessários para alcançar esta meta:

Incentivar e continuar com as parcerias já existentes. Realizando atividades de saúde e cidadania, esportes na 

praia com os jovens e educação.

Como concurso de poesias e redação, sob orientação e participação dos Leos.
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ATIVIDADES DE SERVIÇO

No ano Leonístico de 2019-2020, meu distrito vai completar 40 atividades de serviço.

Itens que requerem ação:

Vou informar os clubes no meu distrito sobre as nossas causas globais .

RELATAR ATIVIDADES DE SERVIÇO

Durante o ano Leonístico de 2019-2020, 70 % dos clubes no meu distrito vão relatar seus projetos 

de serviço via MyLion para web ou MyLCI.

Itens que requerem ação:

Os Coordenadores da GAT de Distrito vão organizar o treinamento para relatórios no MyLion para Web e 

fornecer o documento “Por que é importante reportar serviços” para os participantes.

Vou incentivar todos os associados (ou todos os presidentes de clube) no meu distrito a fazer o download do 

aplicativo MyLion e utilizá-lo para todos os projetos de serviços.

Vou garantir que a Equipe Global de Ação continue a apoiar os clubes ao fazerem relatórios .

Vou enfatizar a responsabilidade dos Assessores de Serviços do Clube para relatar seus serviços dos clubes .

Meu distrito vai usar e divulgar os recursos de serviço para alcançar nossa meta (por exemplo: Relatório de 

Atividade de Serviço, Guia de Relatórios de Serviços, Por que é importante reportar serviços).

Itens de ação necessários para alcançar esta meta:

Atividades de saúde e cidadania com 12 modalidades diferentes.

Concurso de poesias com várias escolas participantes.

Esporte na praia para estimular os Leos.

Conscientizar a equipe GAT das suas atribuições com os Coordenadores de Região , Divisão e Presidentes de Clubes.

Realizar seminários regionais para estimular as atividades dos associados.

Despertar a importância das cinco metas de  Lions Internacional, incluindo a nova visão do nosso Presidente 

Internacional Jung-Yul Choi, que é a diversidade.

Meta e itens de ação personalizados

LCIF: PARTICIPATE

By the end of the 2019-2020 fiscal year, 50% of Lions in my district will understand the impact of 

our Foundation and demonstrate their support with a donation to LCIF.

Itens que requerem ação:

I will support my LCIF District Coordinator to educate Lions about LCIF and maximize participation of Lions in 

Campaign 100: LCIF Empowering Service.

My district will promote members giving $2 each week to Campaign 100: LCIF Empowering Service.

I will lead by example and personally support LCIF with an annual donation of US$ 100.00

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Durante o ano Leonístico de 2019-2020, vou fazer parceria com o Coordenador de LCIF de Distrito 

para angariar US$ 7.00 para apoiar a Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço.

Itens que requerem ação:
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Meu distrito vai angariar US$ 2.00 para apoiar a Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço.

Meu distrito vai garantir 2 compromissos de Clube Modelo para a Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço.

Meu distrito vai recrutar 70 100/100 clubes este ano.

Itens de ação necessários para alcançar esta meta:

Estimular os associados a contribuirem se possivel com US$100 anuais..

Aquisição de Melvin Jones para pelo menos 50 associados.

DEFESA DA CAUSA

Durante o ano Leonístico de 2019-2020, 70 % dos clubes no distrito vão relatar seus projetos de 

serviços via MyLion para web ou MyLCI.

Itens que requerem ação:

Meu distrito vai informar nossos Leões sobre as Causas Globais expandidas da LCIF e as oportunidades de 

subsídio disponíveis para nós.

Vou incluir uma mensagem sobre a LCIF em cada visita que eu fizer como Governador de Distrito .

Para TODOS os subsídios concedidos ao meu distrito, vou garantir que 100% dos relatórios de projetos sejam 

enviados no prazo para a LCIF para permanecer em boa situação para futuros financiamentos.

Itens de ação necessários para alcançar esta meta:

Somente com os relatórios sendo executados, poderemos ter a real situação dos clubes perante o distrito. Os 

informes são essenciais para o progresso e andamento do distrito.
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