Metas Distritais de 2021-2022
Distrito:

LB 2

Área Jurisdicional:

América do Sul, América Central, Caribe e
México

ATIVIDADES DE SERVIÇO
Declaração da meta
Até o final do ano Leonístico de 2021-2022, o nosso distrito aumentará o percentual de clubes que reportam
serviços (manterá ou excederá os números de serviços reportados no ano passado).
Nossa equipe garantirá que 80% dos clubes em nosso distrito reportam serviço.

Plano de ação
GST EQUIPE GLOBAL DE SERVIÇOS .docx

DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO
Declaração da meta
Até o final do ano Leonístico de 2021-2022, o nosso distrito alcançará um crescimento positivo de
associados (manterá ou excederá os números de associados do ano passado).

Metas Trimestrais

Novos clubes

Associados
Fundadores

Novos
Associados

Associados
Baixados

1º Trimestre

03

60

20

10

2º Trimestre

01

20

20

10

3º Trimestre

01
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40

10

4º Trimestre

00

00

40

10

Novos clubes AL
5

Associados Fundadores AL
100

Novos Associados AL
120

Associados Baixados AL
40

Meta de Crescimento Líquido
Novos Associados AL + Associados Fundadores AL - Associados Baixados AL = Meta de
Crescimento Líquido
180

Plano de ação
GMT - PLANO DE AÇÃO .docx

DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA
Declaração da meta
Até o final do primeiro trimestre do ano Leonístico de 2021-2022, nosso distrito realizará treinamento para dirigentes
de clube e presidentes de divisão.
O coordenador da GLT de distrito reportará cada treinamento usando a ferramenta para reportar treinamentos locais
que se encontra no Learn.
a. Nossa equipe garantirá que 80 presidentes de divisão participem do treinamento de presidentes de divisão.
b. Nosso distrito confirmará que 80% dos dirigentes de clube (presidente, secretário e tesoureiro) participem do
treinamento de dirigentes de clube.
c. Sim, nosso coordenador da GLT de distrito reportará o treinamento concluído de dirigentes de divisão e clube no
Learn.

Plano de ação
GLT - PLANO DE AÇÃO.docx

LCIF: CAMPANHA 100
Declaração da meta
Até o final do ano Leonístico de 2021-2022, nosso distrito apoiará LCIF no seu esforço para alcançar a meta de US$
300 milhões da Campanha 100.
a. Nossa equipe garantirá que 0 clubes assumam novos compromissos de Clube Modelo.
b. Nosso distrito garantirá que 1 Clubes Modelo atuais se comprometam com um nível mais alto, progressivo de
Clube Modelo.
c. Solicitarei pessoalmente que 1 clubes assumam um compromisso de Clube Modelo.

Plano de ação
Plano de Trabalho Distrital LCIF-2021 - preenchido (3) (1) (2).pdf

PERSONALIZAR METAS
Declaração da meta
DISTRITO ONLINE
Criar comunicação virtual com todos associados do DLB-2, através de conexão via whatsapp, com notícias de
atividades, agenda da Governadoria, comunicados importantes.
EQUIPE DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS de LCIF e recursos externos.
- Preparação, orientação legal para adequação de estatutos de clubes de Lions à legislação brasileira ,específica
para atuação no terceiro setor.
- Treinamento, preparação de 1 projeto final para LCIF.

Plano de ação
Declaração da meta
Plano de ação

