
As quatro áreas de enfoque estratégico

Aumentar o impacto do serviço

Direcionando os nossos recursos

As nossas novas causas globais, a campanha de capital 
de LCIF e as parcerias internacionais aumentam a nossa 
capacidade de atender às necessidades humanitárias atuais 
e emergentes, como o diabetes. Estamos inovando a forma 
da qual servimos e oferecendo novas ferramentas para 
expor o nosso impacto. 

Explore as nossas causas globais // lionsclubs.org/serve

Reformular a opinião pública

Mostrando o nosso valor

Estamos compartilhando as histórias sobre como transformamos vidas e atraindo novos voluntários através 
de campanhas publicitárias globais de alto impacto. A comunicação digital enriquecida, através de 
ferramentas como o aplicativo para celular MyLion, posiciona Lions International como líder mundial em 
serviços.

Veja a campanha publicitária // weserve.org

Buscar excelência

Melhorando o nosso funcionamento 

Os voluntários e recursos da nossa Equipe Global de Ação, como a Iniciativa para a Qualidade 
do Clube, podem ajudar os clubes a melhor servirem às comunidades. Também centralizaremos o 
atendimento aos associados para tornar mais fácil e conveniente a você.

Aumente a qualidade do seu clube // lionsclubs.org/clubquality

Aprimorar o valor da afiliação

Envolvendo os associados e as novas gerações

Estamos explorando novos modelos de afiliação, como os clubes de interesses especiais, para oferecer 
mais oportunidades para que as pessoas sirvam conosco. Com o Ensino para cada Leão, vamos 
proporcionar mais valor à afiliação, através de oportunidades para desenvolvimento pessoal e profissional.

Conheça a experiência do novo associado //lionsclubs.org/newmembers

lionsclubs.org/lciforward

LCI Adiante
O nosso plano estratégico de 5 anos, com o apoio da Fundação de Lions Clubs International 
(LCIF), fortalecerá a nossa organização, impulsionando os Leões e Leos a servirem 200 milhões 
de pessoas por ano. 
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