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Lions Clubes 
Campeões 
Apoiam os Atletas das Olimpíadas Especiais

Unindo 
forças para 

apoiar pessoas 
com deficiências 

intelectuais.

Os Lions Clubes “Campeões” impactam vidas 
e melhoram comunidades, concentrando-se 
principalmente em projetos que servem atletas das 
Olimpíadas Especiais.

Esta configuração baseada na comunidade também 
lhe oferece uma ótima oportunidade para servir 
como Leão, juntamente com um grupo de homens 
e mulheres dedicados a apoiar as Olimpíadas 
Especiais.



Expandir uma Parceria Consolidada
Os Lions clubes de todo o mundo têm apoiado o 
Programa Abrindo os Olhos das Olimpíadas Especiais e 
Lions Clubs International desde 2001. Esta iniciativa de 
parceria da Fundação de Lions Clubs International (LCIF) 
de $ 20 milhões oferece exames oftalmológicos para os 
atletas das Olimpíadas Especiais, tendo fornecido óculos 
de grau para cerca de 110.000 atletas. 

Os Lions Clubes “Campeões” não apenas têm a 
oportunidade de apoiar o “Abrindo os Olhos”, mas 
podem apoiar os atletas das Olimpíadas Especiais através 
da iniciativa Atletas Saudáveis®, modelo esportivo de 
inclusão, iniciativas de desenvolvimento da primeira 
infância, seminários de saúde familiar, doações monetárias, 
apoio voluntário nos Jogos e muito mais! Os Lions Clubes 
“Campeões” também desenvolvem um papel fundamental 
durante os eventos atléticos das Olimpíadas Especiais 
através do apoio prático e podem também melhorar a vida 
dos Atletas das Olimpíadas Especiais e de suas famílias, 
através dos possíveis projetos listados abaixo: 
•  Patrocinar e auxiliar em jogos locais e torneios regionais
•  Oferecer voluntários para atividades de treinamento, 

voluntariado e Esportes Unificados®

Agregar mais Campeões
Os Lions Clubes “Campeões” empoderam e 
constroem  comunidades que aceitam pessoas 
com deficiências intelectuais e suas famílias. Com o 
principal enfoque nos projetos que servem pessoas 
com deficiências intelectuais, os Lions Clubes 
“Campeões” apoiam os atletas das Olimpíadas 
Especiais pelo que são: campeões. Campeões, pois 
dão um passo à frente, na corrida, no campo ou na 
quadra, e competem. Campeões, pois colocam um 
sorriso no rosto do próximo, mudam suas atitudes 
e ensinam sobre a sensibilidade. Campeões, pois 
constroem um mundo mais tolerante para todos.

Como associado de um Lions Clube “Campeão”, 
você terá a oportunidade de:
 •  Empoderar pessoas com deficiências 

intelectuais e suas famílias
 •  Transformar vidas, incluindo sua própria
 •  Mostrar ao mundo as habilidades e os talentos 

de um grupo muitas vezes negligenciado na 
sociedade de hoje

 •  Juntar-se aos 1,4 milhão de associados em 
46.500 clubes, em mais de 200 países que 
fazem do Lions Clubs International a maior 
organização de serviços do mundo.

•  Promover testes de identificação de cores e 
acuidade visual

•  Distribuir óculos de grau e esportivos aos atletas
•  Oferecer uniformes e equipamentos
•  Ser um recurso para os atletas e suas famílias
•  Participar com os atletas em equipes de Esportes 

Unificados®
•  Ser fã nas arquibancadas durante os eventos das 

Olimpíadas Especiais

Afilie-se agora!
Para afiliar-se a um Lions clube, entre em contato 
com um clube de sua área e expresse o seu 
interesse ou peça para participar de uma reunião 
para aprender mais.

Encontre um clube perto de você! Visite www.
lionsclubs.org e clique em Localizador de Clubes (no 
topo) ou envie um email para
MembershipDev@lionsclubs.org e lhe enviaremos 
informações para contato de um clube em sua área.

Há uma joia de admissão no valor de $ 35 que será 
cobrada uma única vez para fundar um novo clube 
ou afiliar-se a um clube existente, além das modestas 
quotas anuais. Consulte o seu clube local para obter 
mais informações. Os descontos estão disponíveis 
para membros de família qualificados, estudantes e 
ex-Leos. 

Neste exato momento, os Lions clubes estão fazendo a diferença ao redor do 
mundo. Isso acontece porque sempre que os Lions clubes se unem, os problemas diminuem, as 
comunidades se fortalecem e as vidas melhoram.

Construir Comunidades Mais Tolerantes


