
2019-2020 District Goals

Distrito: District LD 8

South America, Central America, Caribbean & MexicoÁREAS JURISDICIONAIS:

TREINAMENTO PARA DIRIGENTES DE CLUBE

Durante o ano Leonístico de 2019-2020, 100 % dos dirigentes de clube entrantes completarão o 

treinamento para dirigente de clube.

Itens que requerem ação:

 

TREINAMENTO PARA PRESIDENTES DE DIVISÃO E REGIÃO

In the 2019-2020 fiscal year, 100% of incoming Region and Zone Chairpersons will complete 

Region and Zone Chairperson training.

Itens que requerem ação:

 

APRENDIZADO PARA CADA LEÃO

Meta e itens de ação personalizados

Conduzir seus clubes com maestria,suas assessorias com comprometimento pelas metas do Governador de Distrito, 

colaborar com os líderes de marketing de clubes para aumentar conscientização comunitária sobre os projetos de serviços dos 

clubes e impacto de serviços.

CONVIDAR PARA CAUSAR IMPACTO

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

 20

 15

 25

 140

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

Itens que requerem ação:

Meu distrito vai estabelecer 1 núcleo(s).

Meu distrito vai empossar 100 novos Leões com menos de 40 anos de idade.

Meu distrito vai converter 20 Leos a Leões.

Meu distrito vai organizar, pelo menos, 1 evento(s) para o crescimento do quadro associativo.

Meta do AL de Convidar para Causar Impacto
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DESENVOLVIMENTO DE NOVOS CLUBES

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

 0

 0

 1

 0

 0

 0

 23

 0

Novos clubes Associados 

fundadores

Até o final do 4º trimestre, o distrito vai iniciar 1 novos clubes.

com um mínimo de 23 associados fundadores.

Itens que requerem ação:

Meu distrito vai organizar 2 Leo clubes.

Meu distrito vai iniciar 1 Clubes Universitários na universidade/escola de Nos municípios onde estiverem localizadas as 

universidades e ainda não tiver nem um clube de serviço. .

CONSERVAÇÃO DOS ASSOCIADOS

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

 60

 20

 30

 40

Número de baixas

Até o final do 4º trimestre, a baixa de associados do distrito não excederá 150 associados.

Itens que requerem ação:

 

META DE AUMENTO LÍQUIDO

Meta do AL de Convidar para 

Causar Impacto

Meta do AL de 

Associados Fundadores

Meta do AL de 

Conservação
+ -

 150 200  23

META DE AUMENTO 

LÍQUIDO

+ - =

=

 73
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PESSOAS ATENDIDAS

No ano Leonístico de 2019-2020, meu distrito vai atender 800 pessoas.

Itens que requerem ação:

Do número total de pessoas atendidas em meu distrito, 400 pessoas serão jovens (menores de 18 anos).

ATIVIDADES DE SERVIÇO

No ano Leonístico de 2019-2020, meu distrito vai completar 9 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, 100 % 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:

Encorajar diretorias de clubes para planejar e executar pelo menos um projeto dentro de cada uma das cinco 

causas globais.

Realizar campanhas educativas e preventivas sobre doenças que afetam a população mundial, com palestras, 

distribuição de informes, nas mídias sociais divulgação. Parcerias com as iniciativas do poder público. Atendimentos 

nas áreas de prevenção da cegueira evitável. A gestão de recursos naturais pode melhorar a qualidade de vida e 

aumentar o engajamento em nossas comunidades locais protegendo e restaurando de forma sustentável o nosso  meio 

ambiente, gerando um impacto ecológico positivo a longo prazo.Estaremos nos empenhando para vivermos em um 

mundo no qual nenhuma criança passe fome, expandindo os recursos e a infraestrutura necessária para eliminarmos a 

escassez de alimentos em nossas comunidades e no mundo todo.

Meta e itens de ação personalizados

LCIF: PARTICIPATE

By the end of the 2019-2020 fiscal year, 30% 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
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ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

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

para angariar US$ 20.00 para apoiar a Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço.

Itens que requerem ação:

Meu distrito vai angariar US$ 20.00 para apoiar a Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço.

Meu distrito vai garantir 20 compromissos de Clube Modelo para a Campanha 100: LCIF Impulsionando o 

Serviço.

Meu distrito vai recrutar 30 100/100 clubes este ano.

DEFESA DA CAUSA

Durante o ano Leonístico de 2019-2020, 100 % 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:

Capacitação continuada dos secretários de clubes, em consonância com o secretários de distrito e Assessores 

GST do clube e do Distrito. Estar familiarizado com os programas, parcerias e subsídios de LCIF.

Meta e itens de ação personalizados

Divulgar os projetos aprovados para o conhecimento dos associados e da comunidade que se envolverá para a concretização 

de um benefício local, como, quando vem determinado subsídio divulgar e esclarecer onde, quando e como foi usado. Sempre 

que a comunidade recebe informações e esclarecimento sobre as atividades fica mais fácil de se comprometer.
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