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Objetivos 
 
O que é o Desafio de Serviços do Centenário? O Desafio de Serviços do Centenário (CSC) é uma iniciativa para 
comemorar os 100 anos de serviços Leonísticos através do próprio serviço. Os clubes são desafiados a organizar pelo 
menos um projeto de serviço em cada uma das Campanhas do CSC por ano. As campanhas incluem o Engajamento 
Juvenil, Compartilhando a Dádiva da Visão, Alívio à Fome, Proteção ao Meio Ambiente e Prevenção do Diabetes. A meta 
geral é servir mais de 100 milhões de pessoas até 30 de junho de 2018. 

 
Como as Campanhas do CSC se relacionam com a meta geral de servir mais de 100 milhões de pessoas até 30 de junho 
de 2018? Os Leões são desafiados a servir em cada uma das Campanhas do CSC até a conclusão da Comemoração do 
Centenário em junho 2018.  
 
O que são as Semanas Mundiais de Serviço? Embora os clubes sejam incentivados a implementar projetos da 
campanha do CSC ao longo do ano, as Semanas Mundiais de Serviços (WWS) são semanas especiais, quando os clubes 
de todo o mundo estão convidados a concentrar os seus esforços na resolução de certos problemas locais para 
maximizar o nosso impacto global de serviço. Foram identificadas as seguintes datas e temas. 
 

Ano do Centenário  Data da WWS Tema 

2014-2015 
10-16 de janeiro de 2015 Serviços para celebrar Melvin Jones 
16-22 de maio de 2015 Crianças carentes 

2015-2016 
30 de agosto - 5 de setembro de 2015 Semana da Dignidade das Crianças 
4 a 10 de outubro de 2015 WWS em prol da Visão 
10-16 de janeiro de 2016 WWS do Combate à Fome e Pobreza 

2016-2017 

8-14 de agosto de 2016 WWS da Juventude 
10-16 de outubro de 2016 WWS em prol da Visão 
9-15 de janeiro de 2017 WWS do Combate à Fome 
17-23 de abril de 2017 WWS da Proteção do Planeta 

 
 

2017-2018 

7-13 de agosto de 2017 WWS da Juventude 
9-15 de outubro de 2017 WWS em prol da Visão 
13-19 de novembro de 2017 WWS da Prevenção do Diabetes 
8-14 de janeiro de 2018 WWS do Combate à Fome e Pobreza 
16-22 de abril de 2018 WWS da Proteção do Planeta 

 
Reportar 
 
Serão aceitos Relatórios de Atividades de Serviço impressos? Não. Para se qualificar aos prêmios do CSC, todas as 
atividades devem ser enviadas através do MyLCI. 
 
 
 
 
 
de serviço mundial, e somente as atividades reportadas atra 
 

Os projetos podem ser reportados através do MyLion, o 
aplicativo móvel do Lions?  Não. Embora o aplicativo 
MyLion seja uma ótima ferramenta de colaboração, as 
atividades de serviço e os projetos de legado devem 
continuar sendo relatados através do MyLCI para serem 
reconhecidos. Somente as atividades reportadas através 
do MyLCI contribuirão para os nossos números de impacto  

http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-service-challenge/index.php
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de serviço mundial, e somente as atividades reportadas através do MyLCI serão reconhecidas com os prêmios do 
Desafio de Serviços do Centenário, Diabetes e Projetos de Legado. 
 
Por que é importante reportar as atividades do CSC? O que LCI faz com estas informações? Como associados da maior 
organização de clubes de serviço do mundo, os Leões ocupam uma posição única para melhorar suas comunidades 
locais, enquanto simultaneamente contribuem para superar os desafios globais, como proteger o meio ambiente e 
oferecer oportunidades de aprendizagem para os jovens. LCI utiliza as informações fornecidas pelos Leões para 
acompanhar o progresso feito em direção à meta do CSC e reconhece os Leões que participarem. As informações 
também serão utilizadas para demonstrar o compromisso e a contribuição dos Leões para a agenda de desenvolvimento 
global sustentável das organizações parceiras, tais como a Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da 
Saúde.  
 
Quais atividades de serviço se qualificam ao CSC? As atividades que contam para o CSC têm um logotipo especial CSC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por que o MyLCI solicita a data das atividades de serviços?   
MyLCI solicita uma data para as atividades de serviços para que LCI possa efetivamente coletar dados e gerar relatórios 
sobre o número de atividades e pessoas servidas durante a WWS. 
 
Como se reporta projetos que ocorrem durante diversos dias?  Para as atividades de serviços que ocorrem ao longo de 
vários dias, selecione a data de início da atividade. Se a atividade estiver relacionada a WWS, certifique-se de que a data 
selecionada esteja dentro das datas designadas da WWS.   
 
Como se deve reportar as atividades do CSC que são implementadas por vários clubes?  Para garantir que todos os 
clubes participantes recebam reconhecimento do CSC, cada clube participante deverá reportar a atividade. No entanto, 
para evitar a duplicação de beneficiários, recomenda-se que o número total de beneficiários seja dividido entre os 
clubes participantes. 
 
Como os clubes devem determinar o número de beneficiários para os projetos que não envolvam a prestação de 
serviço direto aos indivíduos? Por exemplo, projetos de plantio de árvores, limpeza das margens de estradas e 
programas de reciclagem? Por fim, fica a critério do clube quantificar o impacto dos serviços oferecidos.  Não existe 
resposta certa ou errada. Contudo, saiba que, a fim de atestarmos a validade dos dados, um valor limitado máximo por  

 

Junto a elas no Relatorio de Atividades de Servicos no MyLCI. 
As atividades que os clubes realizam como parte do CSC que 
nao sao pre-identificadas com o logotipo CSC podem ser 
inseridas, escolhendo manualmente a Campanha do CSC na 
secao “Informacoes detalhadas da atividade” do MyLCI. 

As doacoes para LCIF se qualificam ao CSC? 
Sim, uma doacao irrestrita para LCIF por ano Leonistico 
contara para o reconhecimento do CSC. Apenas os clubes 
que reportarem as doacoes do CSC a LCIF atraves do MyLCI 
receberao credito para o reconhecimento do CSC. Para 
reportar, escolha “doacoes para LCIF” no menu suspenso 
Tipo de Atividade e selecione uma campanha do CSC para a 
doacao.  
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As atividades comunitárias realizadas por somente um associado do clube contam para o CSC? Por exemplo, se um 
associado do nosso clube servir na diretoria da escola local, contaria como um projeto de Como Engajar a Juventude 
no CSC? Apesar dos atos de serviços comunitários voluntários de um indivíduo serem louváveis, eles não são, por 
definição, uma atividade de serviços do clube. Incentiva-se os clubes a reportar somente atividades patrocinadas ou 
apoiadas por Leões.  
 
Como os clubes se qualificam aos prêmios do CSC? Os clubes devem reportar as atividades do CSC no MyLCI nos 
seguintes prazos, a fim de receber os prêmios anuais do CSC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconhecimento 
 
Quantos prêmios do CSC um clube pode receber? O clube pode ganhar um prêmio do CSC a cada ano Leonístico, para 
um total de quatro prêmios. O CSC está em andamento, por isso, se um clube não ganhar um prêmio pelo AL 2014-2015, 
ele ainda pode participar e ganhar prêmios nos anos subsequentes.  NOVIDADE! A partir de 1º de julho de 2017, os 
projetos de diabetes também contarão para o impacto global do Desafio de Serviços do Centenário e aparecerão na 
página inicial do MyLCI para fins de verificação.  Todos os clubes que reportarem projetos de diabetes do CSC no MyLCI 
entre 1º de julho de 2017 e 15 de julho de 2018 receberão um emblema especial do diabetes, que será distribuído da 
mesma maneira como os prêmios do CSC. 

 

atividade será utilizado tanto para as pessoas atendidas (3.000) quanto para 
árvores plantadas (5.000). As quantidades reportadas superiores ao limite 
máximo serão contadas no limite máximo, demonstrado acima. 
 
Como os clubes podem determinar o número de horas servidas? Um clube 
pode optar por reportar o número de horas servidas de uma das duas 
maneiras. Eles podem somente reportar o tempo gasto em serviço  
 

 

realmente dito. Por exemplo, um projeto de limpeza de praia programado para durar 3 horas seria reportado como 3 
horas de serviço. Ou, eles podem optar por calcular o número total de horas gastas tanto na preparação como 
execução de um projeto. Por exemplo, um projeto de limpeza de praia que envolveu 4 horas de preparação e 3 horas 
de execução seria reportado como 7 horas de serviço. O clube deve escolher o cenário a reportar que sirva aos seus 
propósitos futuros de planejamento e tentar ficar o mais consistente possível. 
 

Ano Leonístico Prazo final para reportar no 
 2014-2015 15 de julho de 2015 

2015-2016 15 de julho de 2016 
2016-2017 15 de julho de 2017 
2017-2018 15 de julho de 2018 
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Como é a aparência dos prêmios do CSC para o clube? A aparência do prêmio depende do número de Campanhas do 
CSC reportadas.  O ano de bordado acima das pedras preciosas muda conforme o progresso do CSC. 
 
            

  
       1 Campanha       2 Campanhas          3 Campanhas          4 Campanhas         
                             

Como se fica sabendo qual prêmio do CSC meu clube receberá? Os clubes podem verificar o seu nível de participação 
no CSC na sua página inicial do MyLCI. Aparecerão automaticamente marcas de seleção verdes abaixo das Campanhas 
do CSC que são reportadas no MyLCI. 
 
Existe um reconhecimento especial para os clubes que ganharem prêmios de diamante durante o CSC? Os clubes que 
ganharem prêmios de diamante por três ou quatro anos do CSC receberão um distintivo especial para cada associado do 
clube que esteja ativo a partir de 30 de junho de 2018. 
 
 
Como os distritos se qualificam aos prêmios do CSC? Os prêmios distritais são recebidos apenas quando 50% ou mais 
dos clubes reportam participação em duas ou mais Campanhas do CSC através do MyLCI. Os distritos se qualificam para 
receber um prêmio do CSC por ano. 
 

  

Existe um reconhecimento especial para os distritos que ganharem prêmios durante o CSC? Os distritos que ganharem 
prêmios por três ou quatro anos do CSC receberão um distintivo especial para cada membro da Equipe do Governador 
de Distrito. 
 
Como serão distribuídos os prêmios do CSC dos clubes e distritos? Os prêmios do CSC para clubes e prêmios do 
Diabetes serão enviados aos governadores de distrito, e os prêmios do CSC de distrito serão enviados para os 
presidentes de conselho uma vez por ano de acordo com o cronograma listado abaixo. Incentiva-se os governadores de 

NOVIDADE!  
O emblema do 

Diabetes do 
Desafio de 
Serviços do 

Centenário para 
Clube está sendo 
desenvolvido.  
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distrito e presidentes de conselho a distribuir os prêmios aos clubes e distritos pessoalmente durante as visitas ao 
clube/distrito, ou em eventos de prestígio de distrito/distrito múltiplo.  
 

Ano Leonístico Prêmio enviado da Sede em 
   2014-2015 Até 30 de outubro de 2015 

2015-2016 Até 30 de setembro de 2016 
2016-2017 Até 30 de setembro de 2017 
2017-2018 Até 30 de setembro de 2018 

 
Os Leo clubes e os distritos Leo são elegíveis a participar do CSC? Sim, os Leos são incentivados a participar das 
Campanhas do CSC com os Lions clubes, porém, os prêmios do CSC e Diabetes só estão disponíveis para os Lions clubes 
e distritos. Um certificado especial está disponível para download no website do Centenário para reconhecer Leo clubes 
de destaque que têm apoiado o CSC. 
 
Há reconhecimento para os clubes que participam da WWS? Não, não há prêmios para os clubes que participarem. 
Contudo, as fotos da WWS compartilhadas através de Enviar uma foto ou da mídia social com o hashtag #Lions100 
aparecerão na página de LCI no Facebook.   

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lions100/leo-csc-cert.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/online-community/submit-a-story.php
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