
Metas Distritais de 2020-21

Distrito:

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

LC 8

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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Plano de ação



PLANO DE AÇÃO GLT.pdf

PLANO DE AÇÃO GMT.pdf

PLANO DE AÇÃO GST.pdf
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ResponsáveisPassos para a ação

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
Até o final do AL 2020/2021 100% dos leões do meu Distrito vão compreender o impacto da nossa Fundação e 
demonstrar seu apoio com uma doação para a LCIF.

Plano de ação

PLANO DE AÇÃO LCIF.pdf

PrazoData de inícioRecursos necessáriosResponsáveisPassos para a ação

IMPACTO PERSONALIZADO DO DISTRITO

Declaração da meta
Programa Lions Quest - Capacitação e Inclusão de Escolas do Distrito LC -8 no Programa (aumento de 40%).

Apoio Total a Assessoria Distrital De Lions Quest.

Realização do Concurso Cartaz sobre a Paz em todos os clubes do Distrito.

Plano de ação

https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4639972611336914384/%50%4c%41%4e%4f%20%44%45%20%41%c3%87%c3%83%4f%20%47%4c%54%2e%70%64%66
https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4639972611336914384/%50%4c%41%4e%4f%20%44%45%20%41%c3%87%c3%83%4f%20%47%4d%54%2e%70%64%66
https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4639972611336914384/%50%4c%41%4e%4f%20%44%45%20%41%c3%87%c3%83%4f%20%47%53%54%2e%70%64%66
https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4639972611336914384/%50%4c%41%4e%4f%20%44%45%20%41%c3%87%c3%83%4f%20%4c%43%49%46%2e%70%64%66


PrazoData de inícioRecursos necessáriosResponsáveisPassos para a ação

Divulgação do Programa, Visita 
as escolas, parceria com as 
secretarias da educação

Assessora Distrital 
Lions Quest

Material Especifico 
Lions Quest

09/2020 07/2021

Divulgação do Cartaz sobre a 
Paz

Distrito LC-8/Assessora 
Cartaz

Espaço no 
Treinamento 
Dirigentes

19 e 20/06/2020

Venda dos Kits Cartas sobre a 
Paz

Distrito LC-8 e 
Assessora

Adesão dos clubes 20/06 á 1/07


