
2019-2020 District Goals

Distrito: District LA 4

South America, Central America, Caribbean & MexicoÁREAS JURISDICIONAIS:

TREINAMENTO PARA DIRIGENTES DE CLUBE

Durante o ano Leonístico de 2019-2020, 60 % 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:

-Criar um grupo de Whatsapp do Gabinete do Governador, GLT, GMT,GST e LCIF - até 20/07/2019 - 

Governador/Secretaria - Nominata do Distrito, Lista Whatsapp.

-Realizar um encontro mensal com a equipe GAT e Vices Governadores - 3ª quarta feira de cada mês - 

Governador e secretaria - Cópia dos e-mails, lista Whatsapp, convites.

-Apresentação trimestral dos relatórios pelos coordenadores do GLT-D, GMT-D, GST-D e LCIF-D para analise e 

envio ao DMLA e LI - Trimestral - Coordenadores da GAT/Governador - Relatório.

TREINAMENTO PARA PRESIDENTES DE DIVISÃO E REGIÃO

In the 2019-2020 fiscal year, 90% 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:

REALIZAR WORKSHOP PARA PRESIDENTES DE DIVISÃO DO DLA-4

1 - Convidar instrutores - 10/06/2019 - Coordenador GLT/Governador - Informação GLT, cópia do envio da 

solicitação ao instrutor.

2 - Reservar o local - 10/06/2019 - Secretaria/Governador - Comprovante da reserva

3 - Convidar os presidentes de divisões para participar, através de e-mail, whatsapp a ser criado com o nome 

"presidentes de divisão 2019/2020". - 20/07/2019 - Secretaria/GLT/Governador - cópia dos e-mails/convites

4 - Confeccionar material - 30/07/2019 - Secretaria do Distrito - Material

5 - Realizar oficina - 30/08/2019 - Instrutores, GLT e Governador - Relatório GLT.

APRENDIZADO PARA CADA LEÃO
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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 5 candidatos qualificados para 

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

Institutos de Liderança Leonística

CONVIDAR PARA CAUSAR IMPACTO

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

 40

 40

 60

 60

Até o final do 4º trimestre, o distrito adicionará um total de 200 novos associados.

Itens que requerem ação:

Meu distrito vai estabelecer 0 núcleo(s).

Meu distrito vai empossar 20 novos Leões com menos de 40 anos de idade.

Meu distrito vai converter 15 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

 0

 0

 2

 2

 0

 0

 50

 50

Novos clubes Associados 

fundadores

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

com um mínimo de 100 associados fundadores.

Itens que requerem ação:
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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 3 Leo clubes.

Meu distrito vai usar e divulgar os recursos do quadro associativo para alcançar nossa meta (por ex. Subsídios para 

Desenvolvimento do Quadro Associativo, Guia para o Desenvolvimento de Novos Clubes, guia Simplesmente Convide!)

CONSERVAÇÃO DOS ASSOCIADOS

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

 20

 60

 20

 80

Número de baixas

Até o final do 4º trimestre, a baixa de associados do distrito não excederá 180 associados.

Itens que requerem ação:
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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:

 AUMENTO DE ASSOCIADOS - META PARA MEMBROS DO GABINETE - 

1 - Identificar o convidado a ser apadrinhado - Assessor do Gabinete

2 - Apresentar convidado ao clube - Assessor do Gabinete

3 - Mentorear e acompanhar o convidado no clube - Assessor do Gabinete

4 - Apadrinhar o convidado na solenidade de posse - Assessor do Gabinete

5 - Promover o Ingresso do associado em LI - Presidente e secretária do clube

7 - Comunicar a Governadoria o novo associado - Assessor do Gabinete.

* Esta meta se encerra em 30/11/2019

* Acompanhamento se dará com informes dos clubes e relatórios dos assessores do Gabinete.

INGRESSO DE DOMADORAS

1 - Identificar as domadoras de cada Lions Clube - GMT/GLT/Presidente de  Divisão

2 - Enviar correspondências para as domadoras - Governador/Secretaria do Distrito

3 -Ingressar as novas associadas - Presidente e secretaria do clube

4 - Promover a posse das novas associadas - Governador/GMT/GLT

5 - Premiar os clubes que atingirem a meta. - Governador do Distrito

*Data encerramento da meta - 30/04/2020

*Registro da identificação das domadoras, Correspondências enviadas, relatórios de GMT/ GLT, posse das 

domadoras.

INCENTIVAR REINGRESSO DE PELO MENOS 02 EX-ASSOCIADOS

1 - Identificar os Ex-associados que deixaram o Leonismo nos últimos 05 anos - Coordenador GMT e Secretaria 

do Distrito

2 - Repassar relação com os nomes dos ex-associados para cada clube - GMT/Secretaria do Distrito

3 - Encaminhar carta-convite para cada um dos ex-associados - Governador/Secretaria do Distrito

4 - Encaminhar um convite para cada um dos ex-associados do clube - Presidente/secretario(a) do clube

5- Organizar uma reunião especial para os ex-associados - Presidente de Clube/Assessor de aumento de sócios

6 - Promover a posse dos ex-associados no clube - Presidente do clube

7 - Promover a entrada/reingresso do ex-associado no site LI - Secretario /presidente do clube.
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*Data para conclusão da meta - 30/04/2020

*Saberemos se a meta foi atingida em contatos com os presidentes de clubes, Identificação de ex-associados 

Leões e Informes dos clubes.

FOMENTAR O INGRESSO DE EX-ASSOCIADOS LEOS PARA INGRESSAREM NO LIONS E/OU FUNDAREM 

UM LIONS CLUBE.

1 - Identificar as cidades onde existem ou existiram Leo Clubes - Coordenador GMT/ GLT/Assessor de Leo 

Clubes.

2 - Localizar os ex-associados Leo Clubes dessas cidades - Assessor Leo, Presidentes de Clubes e Leo Clubes

3 - Criar um cadastro de Ex-associados Leos Clubes - Assessor Leo/GMT/GLT

4 - Encaminha correspondências aos ex-leos falando do movimento - Goverandor/Secretaria

5 - Motivar e convidar os Ex-leos para uma reunião no Lions da Cidade - Coordenador de GMT/Presidentes de 

clubes

6 - Associar os ex-Leos no Lions Clube da cidade - Presidente do clube/Leo clubes da cidade

7 - Organizar novos Lions clubes onde exitam ex-leos residindo - Coordenador GMT/Presidentes de divisões.

*Data da conclusão da meta - 31/05/2020

*Como sabemos - Contatos com ex-leos, Cadastro de ex-leos, Correspondências encaminhadas pelo 

Governadoria, Relatórios equipes GMT/GLT e assessoria leos, posse de novos associados nos clubes.

PROMOVER INGRESSO DE PELO MENOS 02 LEOS NA CATEGORIA LEO/LEÃO

1 - Identificar os Clubes que patrocinam Leo Clubes - Coordenador GMT/GLT e Assessor Leo Clubes

2 - Identificar os Jovens Leos com idade minima para ingressar no Lions Clube - Assessor de LEO Clubes e 

Presidentes de Lions e Leo Clubes 

3 - Reunir-se com os Dirigentes do Distrito LEO LA-4 - Governador/Assessor Leo, GMT e GLT

4 - Encaminhar correspondências aos Presidentes dos Leos Clubes motivando-os  - Governador/secretaria

5 - Oferecer desconto na Taxa Distrital para os Leos ingressos - Governador/Tesoureiro

6 - Promover o ingresso dos Leos como associados de Lions em LI - Presidentes e secretários de clubes

7 - Promover a posse de novos associados - Presidentes  dos clubes

*Data conclusão da meta - 30/04/2020

*Como sabemos - Contatos com Leos Clubes, Identificação dos associados Leos com idade minima para 

ingresso, reunião de trabalho com Distrito Leo, relatório do GMT.

 

PROMOVER O AUMENTO DE ASSOCIADOS

1 - Levantar cidades com mais de 30.000 habitantes, fazer contatos no primeiro e segundo trimestres, definir 
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clubes padrinhos e Leões orientadores. - 30/11/2019 - Coordenador da GMT/auxiliares/Presidentes de divisões e 

Gabinete Governador - Relatório do coordenador GMT/presidente de divisão.

2 - Fundar 04 clubes : 1º até 10/03/2020; 2º até 30/03/2020; 3º até 10/04/2020 e 4º até 10/05/2020 - Coordenador 

GMT/GLT/Governador, clubes padrinhos, leões orientadores - Atas das reuniões preparatórias preenchimento de 

formularios de solicitação e emissão da Carta Constitutiva e do informe de Associados fundadores

3 - Fortalecer os clubes fracos, com menos de 20 associados e oferecer apoio, treinamento, parceria nas 

atividades, com a finalidade de evitar evasão de associados e ampliar o quadro - 30/ 11/2019 - Coordenador 

GMT,GLT, GST e assessores auxiliares, presidentes de divisões, gabinete Governador - Acompanhamento das 

metas e relatório trimestral

4 - Incentivar os clubes para apresentar  pelo menos 01 associado positivo a cada 03 meses, com 

acompanhamento de metas e premiações nos CDS, evitando as baixas no final do AL - 30/06/2020 - 

Coordenador GMT e auxiliares, presidente de divisão e Gabinete Governador - Relatório My LCI

FORTALECER CLUBES PRIORITÁRIOS

1 - Levantar clubes prioritários, classificando-os por ordem de prioridade e acompanhá-los, conforme suas 

necessidades, visando seu fortalecimento - 30/08/2019 - Cordenador da GMT/Presidente de Divisão - Relatório 

do GMT/Presidente de Divisão..

-Prioridade 1 - Clubes devedores e com deficiência administrativa

-Prioridade 2 - Clubes com menos de 20 associados

-Prioridade 3 - Clubes novos, fundados nos 03 últimos AL's

*até 30/08/2019 - Secretaria/Tesouraria do Distrito, 1º Vice Governador/Governador, GMT,GLT e GST - Relatórios 

GMT

MEDIDAS - Acompanhar o envio de informes em MyLci, pagamento de taxas, realização de reuniões, atividades 

de interesse da comunidade, atividades de angariação de recursos - Oferecer treinamentos e apoio especifico, 

Criar um fundo para despesas d deslocamento de assessores para oferecer apoio a esses clubes.. - Equipe 

GMT,GLT,GST, Presidentes de divisão - Vice Governadores e Governador. - Resolução DLA-4, Relatório de 

Necessidades e de despesas e manutenção dos associados em MyLci.

INTEGRAÇÃO DA EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL

1 - Elaborar calendário de reuniões da GAT e divulgar - 24/07/2019 - Gabinete do Governador - E-mail, Whatsapp 

e fone

2 - Realizar reuniões com a equipe de Ação Global e Gabinete do Governador -  Na 3ª quarta feira de cada mês - 

Governador/Secretaria - Relatório das reuniões.

EQUIPE GMT 

1 - Escolher líderes atuantes na capital e interior que residam em áreas diversas para atuarem como GMT's  

Auxiliares do GMT-D  - 30/08/2019 - Coordenador GMT/Governador - Convites, e-mail e whatsapp, Portaria de 

Nomeação.

META DE AUMENTO LÍQUIDO

Meta do AL de Convidar para 

Causar Impacto

Meta do AL de 

Associados Fundadores

Meta do AL de 

Conservação
+ -

 180 200  100

META DE AUMENTO 

LÍQUIDO

+ - =

=

 120

PESSOAS ATENDIDAS

No ano Leonístico de 2019-2020, meu distrito vai atender 50 pessoas.

Itens que requerem ação:
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Do número total de pessoas atendidas em meu distrito, 10 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:

DIVULGAÇÃO DO LIONS- Feiras de Saúde.

1 - Formar parcerias com Universidades, poder público e os Lions Clubes para dividir os custos e divulgar a 

marca LIONS, oferecendo um serviço de qualidade a população carente em 02 edições - Serviços : Medição de 

PA; Testes de glicemia; vacinas; IMC; Cortes de cabelo; educação de transito; acuidade visual; orientação e 

prevenção da arboviroses, consultas médicas, etc  - 12/10/2019 - 21/03/2020 - Governador/GST, presidentes de 

Divisão e Presidentes de clubes - Relatório GST

2 - Escolha dos locais a ser realizado - um mês antes da data da realização

3 - Providenciar autorizações -um mês antes

4 - Providenciar material - Uma semana antes - Governador e equipe GAT - Fotografias e relatório GST.

ATIVIDADES DE SERVIÇO

No ano Leonístico de 2019-2020, meu distrito vai completar 5 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:
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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:

 REALIZAR DUAS ETAPAS DAS OLIMPÍADAS ESPECIAIS 

1 - Relacionar os clubes participantes e parceiros - 30/08/2019 - Governador/GST/Assessor das Olimpíadas 

Especiais e Presidentes de clubes - Relatório GST/Informes dos clubes e fotos

2 - Realizar reuniões para escolher as datas do evento,locais e as modalidades esportivas - 30/08/2019 - 

Governador/GST/Presidentes de divisão e presidentes de clubes - Fotos e Reportagens.

MUTIRÃO NACIONAL DOS LIONS CLUBES NA SAÚDE

*Solicitar e orientar aos clubes a fazerem conforme abaixo.

1 - Escolher o local -  10/08/2019 - Presidente do clube/assessor de serviços do clube - Oficio ao órgão 

competente

2 - Solicitar equipe de saúde ao órgão público de saúde - 10/08/2019 - Presidente do Clube/Assessor de Serviços

3 - Organizar o material auxiliar de LI que já deve ter chegado ao Presidente/secretario do clube.

4 - Realizar o mutirão da saúde e preencher os relatórios para LI - Assessor de serviços/Secretaria do clube - 

Informes de serviços no MYLci e Fotos.

Data para realização até 30/10/2019.

ESTIMULAR OS CLUBES A CUMPRIREM METAS DA AÇÃO GLOBAL : VISÃO, ALIVIO A FOME, MEIO 

AMBIENTE, DIABETES E CÂNCER PEDIÁTRICO

1 - Divulgar os programas de serviços a serem implementados nos clubes através de palestras nos CD's e 

encontros de Divisão e visitas do Governador - 18/08/2019 - GST/GLT/GMT/Governador e Presidentes de Divisão 

- Relatórios do GST/GLT/GMT e Presidente de Divisão

2 - Incentivar os clubes a realizarem no mínimo uma ação em cada área - Até 30/06/2020 - 

GST/GMT/GLT/Governador e Presidente de Divisão - Informes dos clubes e fotos

3 - Premiar os clubes que atingirem as metas - 30/06/2020 - Distrito LA4 - Fotos, Relatórios e site MYLci.

PARTICIPAÇÃO EM DATAS DE CAMPANHAS DO GOVERNO

- Incentivar os clubes do Distrito participarem dos eventos:

##Setembro amarelo(prevenção ao suicídio ) outubro rosa (câncer de mama) e novembro azul(câncer de 

próstata) entre outros.

1 - Contatar a secretaria de saúde local - mês anterior ao evento - Assessor de serviços /presidente do clube - 

Verbal ou por ofício -

2 - Pedir autorização para junto com o órgão distribuir panfletos e auxiliar nos trabalhos . - mês anterior ao evento 

- Assessor de serviços/Presidente do clube

LCIF: PARTICIPATE

By the end of the 2019-2020 fiscal year, 10% 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:
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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$ 500.00

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

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

para angariar US$ 10.00 para apoiar a Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço.

Itens que requerem ação:

Itens de ação necessários para alcançar esta meta:

CAMPANHA MELVIN JONES

1 - Divulgar LCIF através de artigos publicados em boletins e mídias sociais do Distrito - 30/06/2020 - Governador 

Distrito/Coordenador LCIF - Relatórios 

2 - Promover apresentações de instruções Leonísticas sobre LCIF - 1 º CD/30/08/2019 - Coordenador de LCIF - 

Presença IN LOCO

3 - Estimular os CCLL a efetuarem dez doações de U$1.000 para a Fundação e serem agraciados com o 

reconhecimento do título de Melvin Jones - 30/06/2020 - Coordenador LCIF/Governador/Presidentes de Divisão - 

Relatórios e Pins expeditos por LCIF.

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:

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.

RELATÓRIO DE PROJETOS DE SERVIÇOS -

1 - Organizar treinamento prático com os secretários de clubes no envio de informes em MyLci/Mylion no 

primeiro CD - 30/08/2019 - Equipe GLT/GST/Presidentes de Divisão -  Acompanhamento no CD

2 - Acompanhar e promover até 30/11/2019 para os clubes que não estão informando em MyLCi/MyLion e realizar 

treinamento específico com os mesmos - 30/11/2019 - GST/GMT/GLT/Governador - Acompanhamento no 

MYLCi/MyLion
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