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Capítulo XV 
 

ATIVIDADES DE SERVIÇO 
 

Programas de Serviços Adotados por Lions Clubs International 
 

Há sete categorias oficiais de programas de serviço dos Leões: 
 

1. Serviços à Comunidade 
i. Leões em Ação 

2. Preparação e Atendimento em Casos de Catástrofes 
i. Programa ALERTA do Lions 

3. Serviços ao Meio Ambiente  
i. Equipe Verde do Lions 
ii.Concurso de Fotografia Ambiental do Lions 

4. Saúde e Bem-Estar 
i.Conscientização e Ação Acerca da Diabetes 
ii.Preservação, Conscientização e Ação Acerca da Audição 
iii.Preservação, Conscientização e Ação sobre a Visão 

5. Relações Internacionais 
i. Irmanação Internacional de Clubes 
ii. Dia do Lions junto à Organização das Nações Unidas (LDUN) 

6. Oportunidades Leonísticas para Jovens 
i.Concurso Internacional do Cartaz sobre a Paz 
ii. Programa de Leo Clube 
iii. Programa de Acampamento e Intercâmbio Juvenis de LCI 
iv. Prêmios Jovens Líderes no Campo de Serviços 

7. Serviços Leonísticos para Crianças 
i. Lions Children First 

 Programa Leonístico de Simpósio Internacional para Crianças 
 
As diretrizes para os assessores distritais se encontram no website da associação, 
www.lionsclubs.org, entre o termo “Assessores distritais” na caixa de busca no canto 
direito da página inicial. 
 
Os assessores que não têm computador podem pedir uma cópia destas páginas à Divisão 
de Atividades de Serviços na sede internacional. Entre em contato com a Divisão de 
Atividades de Serviço via fone através de 630-468-6845 ou pelo fax 630-571-1692. 
As seguintes descrições são um breve resumo de cada uma das categorias de serviço. 

 

Serviços Comunitários 
Os Serviços Comunitários incentivam os Leões a promoverem o bem-estar cívico, 
cultural e o bem-estar social da comunidade. Os específicos programas adotados 
incluem: 
 

http://www.lionsclubs.org/
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 Leões em Ação - projetos práticos como de pintura ou pequenas construções 
para ajudar a melhorar a comunidade.  

 Construção de casas para cegos e deficientes. 

 Atividades Culturais e Comunitárias do Lions – dedicam-se a engajar as 
comunidades em atividades culturais e artísticas, como apresentações artísticas, 
exposições de artes visuais e restauração de pontos históricos.  

Os Leões também podem organizar eventos especiais para comemorarem o Dia 
Mundial pelo Diálogo e Desenvolvimento da Diversidade Cultural (21 de maio) e o Dia 
Internacional da Alfabetização (8 de setembro). 
 

Para mais informações, acesse o website da associação www.lionsclubs.org, entre o 
termo “Serviços comunitários” na caixa de busca no canto direito da página inicial, ou 
entre em contato com o Departamento de Programas e Iniciativas de Serviço 
programs@lionsclubs.org.   

 

Preparação e Assistência em Catástrofes 

Preparação e Assistência em Catástrofes oferece aos Lions clubes, distritos e 
distritos múltiplos recursos para o desenvolvimento de planos de preparação para 
emergências para melhorar as condições da comunidade para melhor responder e 
se recuperar de emergências e/ou catástrofes. Os recursos específicos incluem:  

 Programa ALERTA do Lions – desenvolvido para ajudar Leões a 
desenvolverem planos de preparação para emergências em parceria com 
prestadores de socorro locais e outras organizações comunitárias.   

 Preparação para Pandemia de Gripe – foca especificamente em como os 
Leões podem ajudar suas comunidades a se prepararem para a estação 
da gripe.  

 De Leão para Leão: Banco de Dados de Recursos Assistenciais – um 
banco de dados online que permite aos clubes e distritos trocarem 
informações relativas a ofertas e solicitações de assistência. 

 
Os Leões também podem organizar eventos especiais como parte do Dia Internacional 
pela Redução de catástrofes (13 de outubro). 
 

Acesse o website  www.lionsclubs.org para mais informações sobre Preparação e 
Assistência em Catástrofes de Lions, entre o termo “Atendimento em caso de 
catástrofes” na caixa de busca no canto superior direito da página inicial, ou entre em 
contato com o Departamento de Programas e Iniciativas de Serviço 
programs@lionsclubs.org. 

 

Serviços ao Meio Ambiente 
Os Serviços ao Meio Ambiente oferecem aos Lions clubes, distritos e distritos múltiplos 
recursos para o desenvolvimento de projetos de serviços ambientais de acordo com as 
normas da associação para o ambiente humano.  
 
A seguir indicamos os programas de meio ambiente adotados: 

 Projetos da Equipe Verde do Lions – projetos práticos que focam na preservação 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:programs@lionsclubs.org
http://lionsclubs.org/EN/member-center/planning-other-projects/disaster-preparedness-and-relief/alert-program/pandemic-influenza-preparedness.php
http://www.lionsclubs.org/
mailto:programs@lionsclubs.org
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ou proteção do meio ambiente, como limpeza e purificação do meio ambiente, 
plantio de árvores, reciclagem e educação ambiental.  

 Concurso de Fotografia do Meio Ambiente – desenvolvido para exibir a beleza do 
meio ambiente local dos Leões e destacar a importância da conservação 
ambiental. Muitas fotografias participantes também fazem parte do Calendário de 
Fotografias do Meio Ambiente 

 
Os Leões também são incentivados a organizar atividades de serviço em 
comemoração ao Dia da Terra (22 de abril) e do Dia Mundial do Meio Ambiente da 
ONU (5 de junho). Os Leões podem também participar da Campanha de Proteção ao 
Meio Ambiente no mês de abril. 
 
Para mais informações sobre os Serviços Ambientais do Lions, faça o login no website 
da associação www.lionsclubs.org e digite a frase “Ambiente” na caixa de busca no 
canto superior direito, ou entre em contato com o Departamento de Programas e 
Iniciativas de Serviço programs@lionsclubs.org. 

 
 

Saúde e Bem-Estar 
Saúde e Bem-Estar consiste de três programas adotados: 1) Conscientização e Ação 
Acerca da Diabetes, 2) Preservação, Conscientização e Ação Acerca da Audição, e 3) 
Preservação, Conscientização e Ação Acerca da Visão. Veja a descrição de cada 
programa abaixo. 
 

Conscientização e Ação acerca do Diabetes 
A missão deste programa é conduzir e apoiar esforços locais e de larga escala para 
controlar e tratar o diabetes e as suas complicações através da instrução, prevenção e 
pesquisa. Um dos principais objetivos do programa é reduzir o número de novos casos 
de cegueira causados pela Retinopatia Diabética.  
 
Os Leões podem participar das seguintes atividades de serviço para a conscientização 
e ação acerca do Diabetes: 
 

• Strides: Os Leões pela Conscientização sobre Diabetes: preparado para 
proporcionar ao seu clube um evento de bastante evidência junto á comunidade 
para promover a conscientização sobre diabetes. 

• Instrução à Comunidade: se dedica a seminários, filmes, anúncios de utilidade 
pública e distribuição de materiais que promovam a informação, prevenção e 
controle de diabetes. 

• Programa Leonístico de Saúde dos Olhos (LEHP): um programa educacional 
voltado à comunidade que capacita os Leões a promoverem a saúde dos olhos 
e aumentar a conscientização sobre as causas da cegueira evitável, como as 
doenças diabéticas dos olhos. 

• Testes de diabetes: dedica-se especificamente ao trabalho conjunto com 
parcerias da área da saúde na comunidade para identificar possíveis novos 
casos de diabetes. 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:programs@lionsclubs.org
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• Acampamentos recreativos: trazem apoio financeiro a projetos de serviços 
práticos para Leões ajudarem em acampamentos para crianças e/ou adultos 
que têm diabetes. 

 
Os Leões são incentivados a promover a conscientização sobre diabetes através da 
promoção em eventos especiais anuais: Mês de Conscientização sobre Diabetes 
(novembro) e Dia Mundial da Luta contra Diabetes (14 de novembro).  
 
Para mais informações sobre o Programa Strides, visite o website da associação 

www.lionsclubs.org e digite o termo “Strides” na barra de busca no canto superior 
direito da página inicial, ou entre em contato com o Departamento de Programas e 
Iniciativas de Serviço programs@lionsclubs.org.  
 

As parcerias formais da associação para a conscientização acerca do diabetes são:  
 

 National Diabetes Education Program (NDEP): www.yourdiabetes.org 

 Diabetes Education & Camping Association (DECA): 
www.diabetescamps.org 

 MedicAlert Foundation International: www.medicalert.org 
 
A associação também desenvolve um trabalho conjunto com a International 
Diabetes Federation (IDF), veja materiais adicionais disponíveis em: www.idf.org 

  

 Preservação, Conscientização e Ação Acerca da Audição 

 Em 1925, Helen Keller desafiou os Leões a darem assistência aos surdos e aos cegos. 
Desde aquela época, os Leões têm desenvolvido muitos projetos de assistência aos 
surdos e deficientes auditivos. 

 
 Os Leões podem participar das seguintes atividades de serviço para a Preservação, 

Conscientização e Ação Acerca da Audição:  
 

 Serviço de Apoio para o Surdo e Deficiente Auditivo: proporcionar recursos 
financeiros para aquisição de aparelhos de assistência à comunicação e outros 
serviços de apoio a pessoas que sejam surdas ou escutem muito mal. 

 Programa de Reciclagem de Aparelhos Auditivos: desenvolvido para permitir que 
os Leões proporcionem aparelhos auditivos acessíveis para indivíduos com 
dificuldades em escutar e que tenham recursos financeiros limitados. 

 Escolas de cães-guia para surdos: apoio a escolas para cães-guias de surdos 
(cães de serviço para surdos e pessoas com dificuldade em escutar). 

 Exames de Audição: organizar campanhas de exames da audição em trabalho 
conjunto com profissionais fonoaudiólogos. 

 Acampamentos Recreativos: proporcionar assistência ou financiar acampamentos 
recreativos para adultos ou crianças surdas ou com deficiências auditivas 

 

Para mais informações, visite o website da associação www.lionsclubs.org, entre a 
palavra “Audição” na caixa de busca no canto superior direito da página inicial. 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:programs@lionsclubs.org
http://www.yourdiabetes.org/
http://www.diabetescamps.org/
http://www.medicalert.org/
http://www.idf.org/
http://www.lionsclubs.org/
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Preservação, Conscientização e Ação Acerca da Visão  
Os Leões são reconhecidos internacionalmente pelos serviços aos cegos e deficientes 
visuais. Esta dedicação começou em 1925, durante a convenção internacional, quando 
Helen Keller, uma mulher que ficou cega e surda na sua infância, desafiou os Leões a 
se tornarem os "paladinos dos cegos na cruzada contra a escuridão". Os Leões 
aceitaram o desafio de Helen Keller. Hoje, Lions clubes de todas as partes do mundo 
estão envolvidos com projetos de serviço que promovam a visão saudável e ajudem 
crianças e adultos cegos ou deficientes visuais. 
 
Os associados podem participar das seguintes atividades para conservação da visão e 
trabalho com os cegos: 

• Programa Leonístico de Saúde dos Olhos (LEHP): um programa educacional 
voltado à comunidade que ajuda a promover a saúde dos olhos e aumentar a 
conscientização sobre as causas da cegueira evitável, como o glaucoma, 
degeneração macular relacionada à idade, baixa visão e as doenças diabéticas 
dos olhos. 

• Educação para os Cegos: busca parcerias para trabalho conjunto que ofereça 
informações e recursos para crianças e adultos que sejam cegos ou tenham 
baixa visão.  

• Reciclagem de Óculos do Lions: desenvolvido para permitir que Leões coletem 
pares de óculos para serem distribuídos às pessoas carentes, especialmente 
em países em desenvolvimento. 

• Bancos Leonísticos de Olhos: desenvolvido para incentivar a formação de 
bancos de olhos em apoio à restauração, pesquisa e informação sobre a 
preservação da visão.  

• Acampamentos recreativos: trazem apoio financeiro a projetos de serviços práticos 
para Leões  ajudarem em acampamentos para crianças deficientes visuais. 

• Exames de vista: são feitos para distinguir aas crianças e adultos com e sem 
possíveis problemas de visão. O exame de vista não substitui o exame completo 
dos olhos e vista feito por um oftalmologista. 

 
Os Leões podem oferecer serviços de apoio e recursos para crianças e adultos que 
sofram de visão subnormal, sejam cegos ou deficientes visuais, tais como: 
 

 Prestar assistência para a compra de tecnologia de assistência ou itens gerais que 
facilitem a vida no dia-a-dia, a aprendizagem e atividades recreativas e de trabalho. 

 Promoção de cursos gratuitos por correspondência oferecidos pela Hadley School for 
the Blind, uma das parcerias oficiais de LCI, WWW.hadley.edu  

 Doação de livros em Braille ou em tipos grandes para bibliotecas públicas 

 Apoio a centros de pesquisa da visão 

 Oferecer bolsas de estudo para cegos ou deficientes visuais 

 Estabelecer centros de assistência tecnológica para uso do público 

 Sinais em Braille em edifícios públicos  

 Participação em missões relacionadas à visão e saúde 

 Apoio às escolas para cães-guias para beneficiar aqueles com deficiências visuais, os 

http://www.hadley.edu/
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Leões podem obter mais informações sobre a Federação de Cães Guias em: 
www.igdf.org.uk 
 

Os Leões podem promover a prevenção à cegueira participando em eventos 
internacionalmente reconhecidos: 
 

 Dia da Helen Keller: 1 de junho 

 Campanha de Ação para Serviços Globais Compartilhando a Dádiva da Visão: outubro 

 Dia Mundial da Visão: segunda quinta-feira de outubro 

 Dia Internacional da Bengala Branca: 15 de outubro 

 Dia Mundial do Diabetes (Retinopatia Diabética): 14 de novembro 

 Semana do Banco de Olhos de LCI: primeira semana de dezembro 

 Mês da Conscientização do Glaucoma: janeiro (nos EUA) 

 Mês da Conscientização de Doação de Olhos: março (nos EUA) 

 Dia do Alerta sobre o Diabetes: março (nos EUA) 

 Mês da Reciclagem para a Visão de LCI: maio 

 Semana da Bengala Branca:(EUA, 3ª semana de maio, Canadá, 1ª semana de fev.) 
 

Para mais informações, visite o website da associação www.lionsclubs.org, entre a 
palavra “visão” na barra de busca no canto superior direito da página inicial. 
 

Relações Internacionais 
O programa de relações internacionais incentiva os Leões a organizarem atividades que 
apóiem o Terceiro Propósito da Associação: Criar e fomentar um espírito de compreensão 
entre os povos da Terra. Iniciativas específicas de relações internacionais incluem: 
 

 Irmanação Internacional de Clubes – um acordo de amizade voluntário e mútuo 
entre Lions ou Leo clubes de diferentes países 

 Dia do Lions com as Nações Unidas – um evento anual que acontece na Sede 
da ONU para celebrar a longa parceria entre LCI e a ONU. 

 
Incentiva-se os Leões a organizarem eventos para celebrar o Mês das Relações 
Internacionais (outubro) e o Dia Mundial pelo Diálogo e Desenvolvimento da Diversidade 
Cultural (21 de maio). 
 
OBSERVAÇÃO: Recomenda-se que os cargos distritais de assessor de intercâmbio 
juvenil e de assessor de relações internacionais sejam exercidos por pessoas 
diferentes para melhor cumprimento de suas respectivas responsabilidades. 
 

Para mais informações, acesse o website da associação www.lionsclubs.org,entre o 
termo “Relações internacionais” na caixa de busca no canto direito da página inicial, ou 
entre em contato com o Departamento de Programas e Iniciativas de Serviço 
programs@lionsclubs.org. 
 

http://www.igdf.org.uk/
http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/
mailto:programs@lionsclubs.org
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Oportunidades Leonísticas para Jovens 
Todos os programas distritais de jovens fazem parte das Oportunidades Leonísticas 
para Jovens. Em outubro de 2000, a Diretoria Internacional criou o cargo de assessor 
distrital de oportunidades Leonísticas para jovens e um comitê. Esta assessoria e 
comitê também são recomendados para o distrito múltiplo e o cargo de presidente e 
comissões de oportunidades Leonísticas para jovens são recomendados em nível de 
clube. 
 
A missão do programa de Oportunidades Leonísticas para Jovens é proporcionar aos 
jovens do mundo inteiro oportunidades de realização, aprendizagem, contribuição e 
serviço, individual e coletivo, através do patrocínio de atividades identificadas como as 
melhores práticas no campo do desenvolvimento juvenil. 
 
Para mais informações sobre Oportunidades Leonísticas para Jovens, visite o website 

da associação www.lionsclubs.org e entre a frase “Programas de desenvolvimento 
juvenil" na caixa de busca no canto superior do lado direito da página inicial.  
 
Os seguintes são os programas adotados de Oportunidades Leonísticas para jovens: 
 

Concurso Internacional de Cartaz sobre a Paz 
Consulte o Capítulo 14 (Relações Públicas) para informação detalhada sobre o 
Concurso do Cartaz sobre a Paz de Lions Clubs Internacional. 

 

Programa de Leo Clubes 
O Leo Clube é uma afiliação patrocinada por um ou mais Lions clubes e oferece 
aos jovens a oportunidade de desenvolver suas habilidades de liderança através 
de serviços comunitários. Sejam ligados à escola ou à comunidade, os Leo clubes 
proporcionam aos sócios oportunidades de companheirismo e crescimento 
pessoal que advém da participação em projetos de serviços comunitários, funções 
sociais e atividades voltadas ao desenvolvimento da liderança.  
 
O Programa de Leo Clube oferece uma via ao Leões para influenciarem de forma 
positive a juventude e os jovens adultos através de oportunidades que inspirem 
um compromisso contínuo com o serviço à comunidade, incentivem futuros Leões 
e desenvolvam líderes por toda a vida. Através do envolvimento com um Leo 
clube, os clubes podem também energizar e inspirar os sócios e até aumentar a 
exposição do clube patrocinador junto à comunidade, atraindo possíveis sócios, 
como pais e família. 
 
A afiliação ao Leo Clube está aberta a jovens de bom caráter que tenham 
interesse em servir à comunidade. Os Leos de categoria Alfa têm idade de 12 
anos à maioridade. O foco para este segmento é o desenvolvimento individual e 
social de pré-adolescentes e adolescentes. Os de categoria Omega são jovens 
com a maioridade completa até 30 anos. Este segmento foi criado para o 
desenvolvimento pessoal e profissional do jovem adulto. Assim como os seus 
companheiros Leões, tanto os Leos Alfa como os Ômegas gostam de servir ao 

http://www.lionsclubs.org/
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próximo e apreciar os resultados positivos que isto desencadeia. 
 
Para fomentar o crescimento e estabilidade de Leo clubes dentro do distrito, 
incentive-se o governador de Distrito a apoiar o assessor Leo de distrito que 
contribui para o sucesso do seu distrito através da promoção, desenvolvimento e 
apoio contínuos aos Leo clubes. O assessor distrital de Leo clubes é o elemento 
de ligação entre o gabinete do Lions e o programa Leo. Quando certos requisitos 
são cumpridos, os Leo clubes podem se organizar em distritos ou distritos 
múltiplos e onde não houver um distrito Leo, o governador de distrito pode 
designar um sócio Leo para desempenhar as funções de “Assistente do Assessor 
Distrital de Leo Clubes" o qual servirá como elemento de ligação e prestará 
assistência ao assessor distrital designado.  
 
O Painel Consultivo do Programa de Leo Clube é um novo veículo de 
comunicação aprovado pela diretoria para Leos e Leões compartilharem suas 
ideias sobre o Programa de Leo Clube com o Lions Clubs International. Os 
integrantes do painel servem um mandato de dois anos, no qual agem como 
conselheiros para LCI ao avaliarem questões relacionadas ao Programa de Leo 
Clube.  Os itens que impactam o programa são apresentados à Diretoria 
Internacional de LCI para que ela possa dar seu parecer e aprovação final. O 
painel proporciona aos Leos mais participação em assuntos que afetam o 
programa e oportunidades extras para o desenvolvimento de liderança. Ele 
também lhes dá uma chance de fazer contatos e compartilhar ideias com os Leos 
de todas as sete áreas jurisdicionais, ajudando-os a entender melhor as 
semelhanças e diferenças do Programa de Leo Clube em todo o mundo. As 
indicações são aceitas de acordo com ano Leonístico, e os formulários para 
indicação de Leos e Leões estão no website de LCI na seção do Cantinho Leo. 
 
Para mais informações sobre o Programa de Leo Clube, entre o termo “Cantinho 
Leo” na caixa de busca no canto direito da página inicial do website da associação 
ou contate o Departamento do Programa Leo Clube através do email 
leo@lionsclubs.org. 

 

Programa de Acampamento e Intercâmbio Internacional Juvenil (YCE) 
O intercâmbio cultural oferece aos jovens (idade sugerida de 15 a 21 anos) uma 
estada de quatro a seis semanas com uma família anfitriã aprovada pelos Leões 
locais. Os intercâmbios são planejados entre Lions clubes de diferentes países 
através do seu respectivo assessor de acampamento e intercâmbio juvenil de 
distrito ou de distrito múltiplo. Os acampamentos de Lions Internacional (idade 
sugerida de 16 a 22 anos) para jovens de diferentes países promovem a 
compreensão internacional. Os Lions clubes, distritos e distritos múltiplos 
organizam os acampamentos individual ou conjuntamente.  

  

Para mais informações sobre o Programa de Acampamento e Intercâmbio 
Internacional Juvenil (YCE), entre o termo “Programa de acampamento e intercâmbio 
juvenis” na caixa de busca no canto direito da página inicial do website da associação, 

mailto:leo@lionsclubs.org
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ou entre em contato com o Departamento de Programas e Iniciativas de Serviço 
youthexchange@lionsclubs.org. 
 

Prêmio de Jovens Líderes no Campo de Serviço 
O Programa do Prêmio de Jovens Líderes no Campo de Serviço permite aos 
Leões fazerem o reconhecimento formal de voluntários jovens da sua comunidade 
de 12 a 18 anos de idade, que tenham concluído 50 ou 100 horas de serviço 
comunitário. Os jovens que completarem 50 horas de serviço comunitário são 
reconhecidos com o certificado do selo de prata e uma carta do presidente de 
Lions Club International, os jovens que completarem 100 horas de serviço 
comunitário são reconhecidos com o certificado do selo de ouro e uma carta do 
presidente internacional.  

 
Jovens Líderes no Campo de Serviço é o programa ideal para clubes que têm 
interesse em trabalhar com jovens, mas ainda não têm muita experiência na área.  
 
Para mais informações sobre o programa, visite o website da associação 
www.lionsclubs.org e entre o termo “Prêmios dos jovens líderes no campo do 
serviço” na caixa de busca no canto superior direito da página inicial. 

 

Serviços Leonísticos para Crianças 
  Adotado em 2003, o programa tem como objetivo melhorar a vida de 
 crianças e  adolescentes que vivem em circunstâncias adversas através de 
 serviços de saúde e educacionais, em nível local e internacional  

 

O Programa de Simpósio de Serviços Leonísticos para Crianças oferece 
assistência com as despesas para 1 (um) simpósio por área jurisdicional mais o 
continente da África, por ano fiscal. Os distritos e distritos múltiplos podem 
solicitar assistência de até US$ 2.000 por simpósio. O formulário de solicitação 
(LSC-9) encontram-se no website da associação, entre o termo “LSC-9” na caixa 
de busca no canto direito superior da página inicial. O simpósio é um fórum que 
permite que os Leões interajam e participem juntamente com líderes, educadores, 
profissionais da saúde e outras pessoas importantes na comunidade que estejam 
envolvidas em serviços às crianças necessitadas. Ele ajuda os Leões a 
identificarem novas oportunidades de serviço ou outros projetos comunitários que 
precisam de mais assistência.   

 

O programa Lions Children First, iniciado em 2009-2010, oferece aos clubes 
materiais e recursos para projetos e atividades de serviço práticas e de boa 
visibilidade para ajudar crianças carentes. Todos os componentes do programa 
estão disponíveis em um kit fácil de usar, incluindo uma lista de ideias de projetos, 
quatro exemplos de modelos de projetos (com orientações passo-a-passo) e um 
guia de atividades de programa, que contém um formulário de avaliação das 
necessidades comunitárias.  Lions Children First é o programa ideal para clubes 
que queiram participar de projetos de serviço para crianças, mas que talvez 
tenham pouca ou nenhuma experiência nesta área.   

mailto:youthexchange@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/
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Para mais informações visite o website da associação www.lionsclubs.org e entre 
o termo “Children First” na caixa de busca no canto superior direito da página 
inicial.  
 
Os Leões de todo o mundo dispõem de uma página no Facebook da Lions 
Children First para se conectarem uns com os outros e compartilharem ideias e 
histórias de projetos e atividades de sucesso no serviço a crianças necessitadas. 

 

Os clubes podem participar do Programa Lions/UNICEF School-in-a-Box. Este 
programa ajuda as crianças a continuarem sua educação em casos de 
emergência ou catástrofes. O School-in-a-Box proporciona material escolar 
suficiente para um professor e até 40 alunos. Os Lions e Leo clubes, distritos e 
distritos múltiplos podem fazer doações para este programa através da LCIF. Por 
uma doação de US$500 ou mais, recebe-se um emblema de estandarte do 
School-in-a-Box. Um chevron complementar é concedido pelas doações em anos 
subsequentes de US$500 ou mais.  
 
Para mais informações faça acesse o website da associação www.lionsclubs.org 
e entre o termo “school in a box” na caixa de busca no canto superior direito da 
página inicial da associação. 

 

Incentiva-se os Leões a participarem do Programa de Atividade de Leitura para 
ajudar no aumento da alfabetização e para se ter acesso a ferramentas e tecnologias 
de ensino fara as crianças das suas comunidades. Para amis informações, visite o 
website da associação e digite “programa de leitura” na caixa de busca.  

 
Para mais informações sobre os Serviços Leonísticos para Crianças, entre em 
contato com o Departamento de Programas e Iniciativas de Serviço 
programs@lionsclubs.org. 

http://www.lionsclubs.org/
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