
Metas Distritais de 2020-21

Distrito:

ÁREAS JURISDICIONAIS: América do Sul, América Central, Caribe e 
México

LA 1

Desenvolvimento do Quadro Associativo

Declaração da meta
Até o final do ano Leonístico de 2020-2021, o nosso distrito conseguirá um crescimento positivo do quadro 
associativo (atingir ou exceder os números de associados do ano passado).
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META DE AUMENTO LÍQUIDO
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Plano de ação



PrazoData de inícioRecursos 
necessários

ResponsáveisPassos para a ação

Enviar comunicados. Assessor de 
Comunicação e 
Marketing

Instruções como 
acessar o CLA. 
Membro do Comitê de 
Comunicações de 
Marketing

01 de julho de 
2020

01 de agosto 
de 2020

Telefonar diretamente para cada 
presidente de clube e pedir que eles 
concluam o treinamento, e fazer o 
acompanhamento dessa meta com 
os dirigentes de clube.

Governador do Distrito Número de telefones 
dos presidentes de 
clubes e instruções 
sobre como acessar o 
Centro Leonístico de 
aprendizagem.

01 de agosto 20 de agosto

Telefonar pessoalmente para cada 
presidente de região e divisão e 
pedir que eles acompanhem esta 
meta juntamente aos dirigentes de 
clube e façam um relatório sobre 
quem fez o curso.

Primeiro 
Vice-Governador do 
Distrito

Número dos telefones 
dos presidentes de 
Região e Divisão e 
instruções sobre 
como acessar o 
Centro Leonístico de 
Aprendizagem

01 de setembro 
de 2020

15 de 
setembro de 
2020

Contatar os dirigentes de clube que 
ainda não concluiram o curso e 
incentivá-los a concluí-lo.

Segundo 
Vice-Governador do 
Distrito

Número de telefones 
dos dirigentes de 
clube e instruções 
sobre como acessar o 
Centro Leonístico de 
Aprendizagem.

15 de setembro 
de 2020

30 de 
setembro de 
2020

LCIF: Campanha 100

Declaração da meta
Até o final do ano Leonístico de 2020-2021, nosso distrito apoiará LCIF nos seus esforços para alcançar a meta de 
US$ 300 milhões da Campanha 100.

Plano de ação

Vou apoiar as metas de angariação de fundos do meu distrito, trabalhar em estreita colaboração com o coordenador 
de LCIF de distrito para garantir que nosso distrito alcance essas metas e vou me inteirar sobre os possíveis prêmios 
que estejam disponíveis para o nosso distrito pelo apoio excepcional a LCIF e à Campanha 100.

Vou liderar dando exemplo, pedindo ao meu clube que estabeleça uma meta para o nosso apoio à Campanha 100 e 
LCIF; incluindo LCIF e a Campanha 100 nas minhas apresentações e comentários por todo o distrito; fazendo uma 
doação pessoal ou garantindo a participação do meu clube, e convidando o coordenador de LCIF do meu distrito e/ou 
coordenador de LCIF de clube para fazer apresentações periódicas no meu clube.

Meu gabinete vai proporcionar tempo ao coordenador de LCIF de distrito para que ele apresente notícias em todas as 
reuniões do gabinete e vai garantir que nossa convenção distrital conceda tempo para apresentações/seminários da 
Campanha 100 e LCIF, além de espaço para uma mesa de informações sobre LCIF. Também vou agendar reuniões 
periódicas ou telefonemas de atualização com o coordenador de distrito além das reuniões de gabinete.

Vou trabalhar com o coordenador do meu distrito para me inteirar sobre as oportunidades disponíveis de subsídios de 
LCIF na minha área, especialmente Subsídios para o Impacto de Distritos e Clubes junto à Comunidade, e, portanto, 
vou incentivar o distrito a desenvolver projetos que possam ser apoiados por um subsídio de LCIF.

Meu gabinete vai garantir que doações significativas, como as de doadores Extraordinários e Principais, Clubes 
Modelo e Clubes 100/100, sejam reconhecidas em eventos públicos realizados dentro do distrito.

IMPACTO PERSONALIZADO DO DISTRITO MÚLTIPLO

Declaração da meta
Meta 01. 85% dos dirigentes de clube do Distrito LA-1 concluirão o curso de treinamento para dirigentes de clube no 
Centro Leonístico de Aprendizagem até 30-09-2020.

Plano de ação



PrazoData de inícioRecursos necessáriosResponsáveisPassos para a ação

Confeccionar e distribuir 20 
convites à pessoas de bem da 
comunidade.

Presidente, dirigentes 
e demais associados 
do clube patrocinador

Fôlder, Impressos. 01 de agosto de 
2020

30 de agosto 
de 2020

Comunicar data da primeira 
reunião de Instrução

Presidente do clube 
patrocinador

Telefones, e-mail  dos 
convidados

01 de setembro 
de 2020

15 de 
setembro de 
2020

Ministrar a primeira reunião 
informativa

Presidente de Região, 
Divisão, PDG.

Sala de reunião, 
computador, 
retroprojetor, 
instrução sobre o 
leonismo.

15 de setembro 
de 2020

15 de 
setembro de 
2020

Preenchimento dos formulários 
de inscrição de clube

Presidente, secretário 
e diretor de associado.

Formulários próprio 
de LCI.

15 de setembro 
de 2020

30 de 
setembro de 
2020

Solicitação ao Governador do 
Distrito aprovação para fundar o 
novo clube

Presidente do clube 
patrocinador

Ofício, formulários de 
inscrição e informe de 
associados 
fundadores

01 de outubro 
de 2020

15 de outubro 
de 2020

Realização da reunião de 
organização

Presidente, 
Secretário, Tesoureiro 
e diretor de associado 
do clube patrocinador

Estatuto e 
regulamento de LCI, 
Distrito e Clube e 
instrução leonística.

15 de outubro 
de 2020

30 de outubro 
de 2020

Após aprovação da fundação 
pelo Governador encaminhar no 
MyLCI os formulários de 
inscrição de clube preenchido e 
informe de associados 
fundadores

Presidente, secretário 
e tesoureiro do clube 
patrocinador

Formulários de 
inscrição e informe de 
associados 
fundadores

01 de novembro 
de 2020

15 de 
novembro de 
2020

Pagamento das jóias de 
fundação e formulário de 
certificação

Presidente, secretário 
e tesoureiro do clube 
patrocinador

numerário recebido 
dos futuros 
associados, boletos 
bancários

15 de novembro 
de 2020

15 de 
novembro de 
2020

Reunião festiva para 
recebimento da carta constitutiva

Presidente, Secretário 
e tesoureiro do clube 
patrocinador

Sala de reunião, 
convite, telefones, 
e-mail

15 de novembro 
de 2020

30 de 
novembro de 
2020

IMPACTO PERSONALIZADO DO DISTRITO

Declaração da meta
Meta 02. O Distrito LA-1 fundará até 30 de novembro de 2020 um novo clube com 20 (vinte) novos associados 
fundadores na cidade de Boa Vista - Roraima, Brasil.

Plano de ação



PrazoData de inícioRecursos necessáriosResponsáveisPassos para a ação

Criação de prêmio pelo aumento 
de associado

Governador Resolução, portaria 01 de julho de 
2020

10 de julho de 
2020

Divulgação do prêmio a todos os 
clubes do Distrito

Governador, assessor 
de comunicação de 
marketing, GMT e GLT

E-mail, whatsapp, 
telefone. ,

10 de julho de 
2020

20 de julho de 
2020

Convite para ingressar no lions. Presidentes, secretários 
e associados de clubes

Folder, impressos. 20 de julho de 
2020

30 de julho de 
2020

Reunião de instrução Presidentes de clubes, 
secretário, tesoureiro, 
GLT.

Sala de reunião, 
PowerPoint, instrução 
leonistica.

01 de agosto de 
2020

15 de agosto 
de 2020

Envio de formulário de inscrição 
e informe de associado

Presidentes e 
secretários de clube

Relatórios, Sistema de 
MyLCI

15 de agosto de 
2020

31 de março 
de 2021

Reunião de Posse de novos 
associados

Presidente, secretário, 
GMT, GLT.

Sala de reunião, 
convites, pastas.

15 de agosto de 
2020

31 de março 
de 2021


