Metas Distritais de 2021-2022
Distrito:

LC 4

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 100% dos clubes em nosso distrito reportam serviço.

Plano de ação
393_Plano de ação LC4........09042021_8513.pdf

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

0

0

0

0

2º Trimestre

0

0

0

0

3º Trimestre

0

0

0

0

4º Trimestre

1

3

22

0

Novos clubes AL
1

Associados Fundadores AL
3

Novos Associados AL
22

Associados Baixados AL
0

Meta de Crescimento Líquido
Novos Associados AL + Associados Fundadores AL - Associados Baixados AL = Meta de
Crescimento Líquido
25

Plano de ação
Plano de ação LC4........09042021.pdf

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 100 presidentes de divisão participem do treinamento de presidentes de divisão.
b. Nosso distrito confirmará que 100% 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
422_Plano de ação LC4........09042021_6148.pdf

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 2 clubes assumam novos compromissos de Clube Modelo.
b. Nosso distrito garantirá que 2 Clubes Modelo atuais se comprometam com um nível mais alto, progressivo de
Clube Modelo.
c. Solicitarei pessoalmente que 45 clubes assumam um compromisso de Clube Modelo.

Plano de ação
423_Plano de ação LC4........09042021_7777.pdf

PERSONALIZAR METAS
Declaração da meta
Todas as metas do DLC4 são metas S.M.A.R.T para o Ano Leonístico.

Plano de ação
351_Plano de ação LC4........09042021_546.pdf

Declaração da meta
Todas as metas do DLC4 são metas S.M.A.R.T para o Ano Leonístico.

Plano de ação
358_Plano de ação LC4........09042021_6663.pdf

