
Serviço Local, Impacto Global
O Programa de Relações Internacionais do Lions

COMEMORAÇÕES INTERNACIONAIS

Dia Internacional da Alfabetização 
Em 08 de setembro, incentivamos os Lions Clubes a
desenvolver projetos em comemoração ao Dia Internacional
da Alfabetização para exaltar a importância da alfabetização
como base para a educação e o desenvolvimento social. Quer
você seja um educador com paixão por ajudar crianças a
aprenderem a ler, um empreendedor pronto a ajudar a
desenvolver um programa de alfabetização baseado na
comunidade ou alguém que simplesmente goste de ler para
crianças, nenhum esforço é pequeno demais para fazer uma
grande diferença. 

Outubro: Mês das Relações Internacionais do Lions
Os Lions Clubes podem comemorar o Dia do Lions junto a
Organização das Nações Unidas (ONU) em 24 de outubro,
com uma noite internacional festiva com comida, música e
diversão. Ou, os Leões podem organizar um projeto do 
Dia Mundial da Visão do Lions na segunda quinta-feira 
de outubro.

Dia do Lions junto à Organização das Nações Unidas
O Dia do Lions junto a ONU, que acontece na Sede da ONU
em Nova York, é uma comemoração da nossa parceria
histórica e uma oportunidade para refletir sobre as metas
comuns das duas organizações, as diversas realizações
conseguidas através do trabalho conjunto e o compromisso
compartilhado de atender às necessidades da comunidade
global. Visite www.lionsclubs.org/ldun para mais informações.

Para mais informações ou recursos, visite www.lionsclubs.org e 
entre na caixa de busca “relações internacionais” ou entre em 
contato conosco pelo email programs@lionsclubs.org.

POR DÉCADAS, os Leões aceitam o

compromisso de Criar e promover

um espírito de entendimento entre

os povos do mundo. Nossos 46 mil

clubes e 1,35 milhão de associados

fazem de nós a maior organização 

de clubes de serviços do mundo.

Somos também os mais eficazes. 

Os nossos associados fazem tudo 

o que é necessário para ajudar 

suas comunidades.

Se considerarmos isoladamente, um

único projeto de uma única

comunidade pode parecer de menor

importância; mas quando adicionado

aos projetos de centenas de

comunidades e milhões de pessoas

que trabalham em conjunto, a 

soma total reflete a magnitude da

importância do programa como 

um instrumento para a paz e a boa

vontade internacional.

http://search.lionsclubs.org/search?site=new_en&output=xml_no_dtd&client=lions_site&filter=0&proxystylesheet=lions_site&q=international+relations
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/international-relations/lions-day-with-the-un/index.php


SUBSÍDIOS DE 
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL 

Subsídios de Assistência Internacional (IAG)
Os Subsídios de Assistência Internacional
possibilitam que os Lions Clubes em países
desenvolvidos façam parcerias com Lions
Clubes de regiões menos desenvolvidas em
projetos que façam uma diferença real para
as comunidades. Os IAGs financiam
programas de assistência internacional
dedicados a cuidados básicos com a saúde e
alfabetização, água potável e saneamento,
programas de desenvolvimento rural e de
autossuficiência, serviços para pessoas cegas
e com outras deficiências, além de serviços
de proteção ambiental.

INTERCÂMBIOS INTERNACIONAIS

Acampamentos e Intercâmbios Juvenis Internacionais
Os Lions Clubes podem patrocinar ou
hospedar uma pessoa jovem, com idade
entre 15 a 22, para a participação no
Programa de Acampamento e Intercâmbio
Juvenis Internacional de Lions. Há prêmios
disponíveis para os assessores.

Intercâmbios Culturais Internacionais
Depois da exposição ao público de trabalhos
de arte, redações, artesanato, poesia ou
composições musicais em seu país de origem,
outros Lions Clubes normalmente organizam
a exposição pública destes trabalhos em
outras partes do mundo. Estes são os
intercâmbios culturais internacionais de
Lions-para-Lions.

Irmanação de Clubes
O Programa Internacional de Irmanação de
Clubes é um acordo voluntário e mútuo
entre clubes de diferentes países. A
irmanação dá aos Leões a oportunidade de
saberem mais sobre outro clube e sobre a
cultura dele. A irmanação de clubes ilustra
ativamente o Terceiro Objetivo da
Associação, Criar e promover um espírito de
entendimento entre os povos do mundo.
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CONCURSOS INTERNACIONAIS

Concurso Internacional do Cartaz sobre 
a Paz
Todos os anos, os Lions clubes do mundo
inteiro patrocinam orgulhosamente o
Concurso Internacional do Cartaz sobre a
Paz do Lions em escolas e grupos de jovens.
Este concurso de arte para crianças estimula
jovens do mundo todo a expressarem sua
visão sobre a paz. Nos últimos 25 anos, mais
de oito milhões de crianças de cerca de 100
países participaram do concurso.

Concurso de Fotografia do Meio Ambiente
do Lions
Os participantes do Concurso de Fotografia
do Meio Ambiente do Lions exaltam a
beleza da natureza. A mostra das fotos
finalistas ocorre na Convenção de Lions
Clubs International. Visite o nosso website
para informações sobre como você pode
participar deste concurso.

http://www.lionsclubs.org/PO/index.php

