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Para saber mais sobre projetos
relevantes e de alta visibilidade,
entre em contato com:

Faça melhoramentos na comunidade.

Organize um projeto.

Convide a comunidade a participar.

Consiga novos sócios.



ENGAJE O SEU CLUBE em um projeto dos Leões
em Ação. Obeserve como novos líderes surgirão no
clube. Convide os Leões e Não-Leões a participarem em
projetos de alta visibilidade dos Leões em Ação como:

• projetos de melhorias das escolas

• reforma de centros comunitários sem fins lucrativos

• pintura de abrigos para os sem-teto ou para mulheres
vítimas de violência

• projetos de pintura

• projeto de modernização de um depósito de alimentos

• projeto de revitalização dos acampamentos de verão

• projeto de reforma de parques e playgrounds

• construção de novas instalações comunitárias para
pessoas carentes.

Para participar de um projeto dos Leões em Ação
convide toda a comunidade. Convide um Lions clube
vizinho para participar de um projeto conjunto, ou
transforme um projeto de clube em um projeto do
distrito.

Para conseguir mãos habilidosas para um projeto dos
Leões em Ação convide amigos e familiares para oferece-
rem ajuda durante um dia, dedicado inteiramente ao
projeto.

Entre em contato com os sindicatos. Peça a ajuda de
voluntários carpinteiros, eletricistas, bombeiros e pin-
tores. Eles aprenderão sobre o companheirismo pro-
porcionado pelo trabalho voluntário do Lions.

Peça aos comerciantes locais que doem materiais para
o projeto, como pincéis, tinta, baldes e ferramentas.
Normalmente, os comerciantes ficam contentes em
contribuir para um projeto comunitário. Mencione
todas as doações na publicidade do projeto.

Destaque avisos com grandes logotipos do Lions nos
locais dos projetos e informe a comunidade que o pro-
jeto pertence aos Leões em Ação .

Primeiro:
� Avaliar as necessidades da comunidade.
� Faça parcerias com organizações locais.
� Determine o melhor projeto para a comunidade.
� Avalie os recursos disponíveis para os Leões em

Ação na Sede Internacional.
� Desenvolva um plano. Inclua procedimentos,

materiais necessários e custos.
� Apresente o plano e orçamento aos Líderes Leões.

Uma vez aprovado:
� Organize um comitê. Inclua Leões e não Leões
� Obtenha as permissões exigidas da prefeitura
� Convide a comunidade para participar.
� Consiga materiais para o projeto.
� Faça publicidade do evento usando avisos com

grandes logotipos do Lions, posteres, e logotipo
em camisetas, bonés e aventais (disponíveis na
sede).

� Sempre que necessário, use vestimenta apropriada
de proteção e óculos, também para os participantes.

� Convide a mídia.
� Envie os comunicados à imprensa referentes ao pro-

jeto pelo Website do Lions.

Após o projeto:
� Ofereça um certificado de apreciação (disponível

no Website de LCI) aos participantes.
� Ofereça à mídia dados atualizados sobre o sucesso

do projeto.
� Agradeça aos patrocinadores.
� Apresente um relatório final ao clube, distrito,

distrito múltiplo e Sede Internacional.

Um projeto dos Leões em Ação
oferece resultados tangíveis.

o logotipo do Lions deve sempre estar presente. Os volun-
tários deverão usar um boné, camisa ou avental com o
logotipo do Lions (disponíveis na Sede Internacional).

Convide a imprensa para testemunhar o projeto de Traba-
lho dos Leões em Ação. O público gostará de saber sobre
a transformação comunitária, graças aos Lions clubes.
No local do projeto, colete alimentos, roupas, brinquedos
e livros. Esta atitude divulgará o aspecto humanitário do
projeto e oferecerá uma oportunidade para a participação
dos residentes.

Os resultados do projeto dos Leões em Ação poderão
provocar um aumento de sócios para o clube. Os prová-
veis sócios serão:

• voluntários não-Leões que trabalham no projeto

• comerciantes que doaram materiais

• pessoas que contribuíram com alimentos e roupas

• pessoas que aprenderam sobre o projeto pela mídia

• pessoas que observaram o logotipo do Lions, cartazes,
ou vestimentas.

Em todos os casos, essas pessoas entenderão a essência
do lema “Nós Servimos”.

Para implementar um
projeto dos Leões Em
Ação é preciso


