
Metas Distritais de 2020-21

Distrito:

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

LD 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).

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Novos clubes Associados 
fundadores

Novos 
Associados

Associados 
Baixados

Metas Trimestrais

1

0

1

0

25

0

25

0

17

18

18

20

5

5

5

7

Novos Clubes no AL

Meta do AL de Convidar para Causar Impacto

Meta do AL de Associados Fundadores

Meta do AL de Conservação

2

50

73

22

META DE AUMENTO LÍQUIDO

Novos associados no AL + Associados fundadores no AL- Associados baixados no AL = 
Meta de crescimento líquido

101

Plano de ação



Plano Ação e Metas AL 2020.2021m doc 1.docx

Plano Ação e Metas AL 2020.2021m doc 2.docx

Plano Ação e Metas AL 2020.2021m doc 3.docx

PrazoData de inícioRecursos 
necessários

ResponsáveisPassos para a ação

Conscientizar o quadro associativo 
ref crescimento, conservação e 
expansão

GMT Palestras 
motivacionais nas 
RGD, RCCG e 
reuniões de Clubes

08/08/20, 
07/11/20 e 
06/03/21

Um dia

Motivar pesquisa de campo GAT e Pres Div Sondagem de 
localidades 
pontenciais para 
criação de Novos 
Clubes

Jul/2020 Jun/2021

Realizar 4 RGDs Governadoria e Divisão Considerar infra 
estrutura da localid 
para evento

Ago/20, Nov/20, 
Mar/21 e Abr/21

90 dias

Fundar Leo Clubes GAT e Assessor Leo 
Clube

Motivação de Clubes 
dispostos a patrocinar 
essa atividade

Jul 2020 Junho/2021

Treinar dirigentes de Clubes GLT Palestra, oficina ou 
whorkshop

RCCG Div 01 dia

Treinar Lideranças GAT DMLD IRLL conforme 
número vagas 
autorizadas por LCI

Mar/2021 03 dias

Treinar Pres Div atuais e entrantes e 
lideranças leonísticas

GLT Distr e Dir Escola 
Leonismo Distr

palestras sobre 
função

1ª RGD 
(08/08/20) e 3ª 
RGD (06/03/21)

Incentivar realiz ativ ref Causas 
Globais

Assessores Distritais Campanhas e 
mutirões

Jul 2020 Jun 2021

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.

https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4667005517185965607/%50%6c%61%6e%6f%20%41%c3%a7%c3%a3%6f%20%65%20%4d%65%74%61%73%20%41%4c%20%32%30%32%30%2e%32%30%32%31%6d%20%64%6f%63%20%31%2e%64%6f%63%78
https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4667005517185965607/%50%6c%61%6e%6f%20%41%c3%a7%c3%a3%6f%20%65%20%4d%65%74%61%73%20%41%4c%20%32%30%32%30%2e%32%30%32%31%6d%20%64%6f%63%20%32%2e%64%6f%63%78
https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4667005517185965607/%50%6c%61%6e%6f%20%41%c3%a7%c3%a3%6f%20%65%20%4d%65%74%61%73%20%41%4c%20%32%30%32%30%2e%32%30%32%31%6d%20%64%6f%63%20%33%2e%64%6f%63%78


IMPACTO PERSONALIZADO DO DISTRITO MÚLTIPLO

Declaração da meta
Fundar 4 Núcleos com 5 associados cada núcleo, sendo um por triimestre,  visando abrir caminho para fundação de 
futuros Clubes mistos ou  femininos ou de interesse especial sob responsabilidade do Coordenador da GMT Distrital, 
Presidente Divisão e Clube patrocinador. Esses 5 integrantes de cada núcleo integram até adquirir status de Clube o 
clube patrocinador. Quanto as contribuições para LCIF, a Assessoria Distrital para LCIF incentivará o Distrito a 
organizar grupos de consórcio com 20 integrantes para aquisição de 20 títulos de MJ para pagamento em 10 meses de 
U$100 dolares por mes por participante ou em última hipótese em 20 meses de U$ 50 dólares por mes por participante.

Plano de ação

Plano Ação e Metas AL 2020.2021m doc 4.docx

PrazoData de inícioRecursos necessáriosResponsáveisPassos para a ação

Incentivar a realiz camp doações 
de U$ 100 anual ou U$ 8 
mensais por contribanhas de 
doações para LCIF

Coord LCIF distrital Palestra c/esclarec a 
possiveis doadores

Jul 2020 Jun 2021

Incentivar aquisição título de MJ Coord LCIF Distr Campanha motiv 
visando estimular 
aquisição tít MJ indiv 
ou via grupo 
consorcio   acional

Jul 2020 Jun 2021

IMPACTO PERSONALIZADO DO DISTRITO

Declaração da meta
Criar 1 (um) núcleos de Associados por trimestre  com no mínimo 5 integrantes, visando expandir até adquirir o número 
mínimo de 20 integrantes para dar condições de ser fundado um novo Clube. 
Incentivar os Clubes a patrocinar Clubes de Leo visando incentivar a juventude a integrar as atividades leonísticas para 
funcionarem como celeiro de formação de Leões.

Plano de ação
358_Plano Ação e Metas AL 2020.2021m doc 2_6755.docx

PrazoData de inícioRecursos necessáriosResponsáveisPassos para a ação

Conscientizar Clubes ref 
crescimento, expansão e 
conservação sócios

GMT palestra motivacional Jul2020 jun2021

Incentivar Pesquisa de campo GAT e Divisões Sondagem de 
localidades com 
potencialid para 
fundar clubes

Jul2020 Jun 2021

Realizar 4 RGD Gov/Div/Clube anfitrião Considerar 
infraestrura da 
localidade

Mai2020 90 dias

Incentivar patrocinio Leo Clubes Acessor Leo Motivação de clubes a 
patrocinar essa 
atividade

Jul 2020 Jun 2021

https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4667005517185965607/%50%6c%61%6e%6f%20%41%c3%a7%c3%a3%6f%20%65%20%4d%65%74%61%73%20%41%4c%20%32%30%32%30%2e%32%30%32%31%6d%20%64%6f%63%20%34%2e%64%6f%63%78
https://www.jotform.com/uploads/LCIDev/193506349440156/4667005517185965607/%33%35%38%5f%50%6c%61%6e%6f%20%41%c3%a7%c3%a3%6f%20%65%20%4d%65%74%61%73%20%41%4c%20%32%30%32%30%2e%32%30%32%31%6d%20%64%6f%63%20%32%5f%36%37%35%35%2e%64%6f%63%78

