
“LEÕES SERVINDO JUNTOS: 
IDEIAS PARA PROJETOS VOLTADOS À 
FAMÍLIA E AMIGOS”
Quando as famílias e amigos se voluntariam juntos, promovem um senso de responsabilidade
comunitária e mobilizam os outros a contribuírem com seu tempo e habilidades para o serviço.
Servir juntos pode deixar a família e amigos mais próximos e é uma ótima maneira de aplicar e
demonstrar os valores e crenças compartilhadas ao fazermos um impacto positivo no mundo. 

Oportunidades para servir com a família e amigos
Proteção ao Meio Ambiente
Durante o mês de abril, convide a sua família e amigos para participarem com Leões de todo o
mundo da Campanha de Ação para Serviços Globais “Proteção ao Meio Ambiente”. O plantio
de árvores, reciclagem e limpezas de locais públicos proporcionam a sua família e amigos uma
oportunidade para desfrutarem juntos ao ar livre e ao mesmo tempo fazerem algo que melhore
a comunidade – e proteja o nosso planeta. 

Ideias para projetos
• Organizar um projeto de plantio de árvores por toda a comunidade. 
• Coletar recicláveis na comunidade 
• Realizar um “Dia de limpeza junto à comunidade” e limpar um parque local 
• Reciclar livros e os doar para um centro comunitário ou escola
• Limpar um terreno vazio ou estacionamento público da comunidade
• Reciclar sacolas plásticas de supermercado 
• Organizar uma caminhada na natureza

Programa de Atividade de Leitura
Os Lions clubes ao redor do mundo podem convidar familiares e amigos para organizarem
projetos de serviços que ressaltem a importância da leitura e da instrução formal para os jovens
das suas comunidades. 

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. 

A seguir temos algumas ideias de projetos que você pode fazer com a sua família e amigos:

• Ler para crianças em bibliotecas locais ou escolas
• Ler ou gravar livros em fitas para cegos e deficientes visuais 
• Montar um acervo de livros junto com os membros da comunidade
• Realizar um “Dia de leitura comunitária” junto à escola local 

Dicas para o planejamento de uma atividade familiar: 
• Crie uma lista de atividades familiares para o seu clube– É bom saber de antemão as
atividades nas quais o seu clube está interessado, pois isso o ajudará no processo de
planejamento. Pergunte aos membros das famílias em que tipos de atividades estariam
interessados. Inclua as atividades em andamento e outras que você gostaria de
implementar. Determine os objetivos do clube e explique porque os projetos são
importantes para a comunidade. 

• Seja flexível e experimente coisas novas – Não tenha medo de incorporar atividades que
o clube nunca tentou antes. Aprender coisas novas permite que você desenvolva
habilidades novas, conheça pessoas e se exponha a ideias novas.



• Planeje antecipadamente – A maioria das atividades voluntárias requer um planejamento
de três meses. Determine quanto tempo será necessário para completar o projeto. 

• Mantenha controle dos projetos – Esquematize uma programação para o seu projeto.
Identifique quem será responsável por cada função ou tarefa. 

• Incentive outras pessoas a participarem das atividades – Planeje atividades para todas
as idades. Inclua crianças no planejamento. Determine se você quer convidar os
membros da comunidade para participar. 

• Demonstre entusiasmo e se divirta!

Faça do serviço com a família e os amigos 
um evento que dure o ano inteiro! 
Convide a família e os amigos para se associarem ao seu clube, de forma que possam
participar do serviço e da diversão ao longo do ano. Os sócios familiares podem receber um
desconto especial nas quotas quando se associam a um mesmo clube! “Os sócios familiares
que vivem na mesma casa pagam apenas metade das quotas internacionais, quando se
associam ao mesmo clube!” Saiba mais sobre o Programa de Afiliação Familiar e como a sua
família pode ser beneficiada.

Compartilhe o dia, a diversão e o sonho de servir juntos!

Recursos para o mês da família e dos amigos
• Formulário de inscrição para sócios
• Folheto sobre Unidade Familiar
• Formulário de certificação de Unidade Familiar
• ”Guia prático” do conceito de Lions Clube Familiar
• Planejamento de um evento familiar
• Folheto do Programa Leãozinho
• Guia de Atividades do Programa Familiar do Leãozinho
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“Servindo juntos ao redor do mundo”
“Servir com a família é
importante, porque
conseguimos repassar o
compromisso com o serviço
na comunidade e no mundo”. 
-Diana Feit

“Acredito que o serviço é uma ação
orientada para a família e deve incluir
não apenas a nossa comunidade, mas
todo o mundo. Isto ajuda a criar um
clima de respeito mútuo”. 
-Patricia Stiff

“Juntos, podemos servir melhor
as nossas comunidades”. 
-Jide Ogundiji

“O voluntariado é uma
excelente forma das famílias
se divertirem e se sentirem
mais unidas”.                  
-Ajay Ahuja

Para saber mais sobre as maneiras pelas quais você pode organizar um projeto da “Família e Amigos”, 
visite nosso site www.lionsclubs.org, ou entre em contato conosco pelo email programs@lionsclubs.org

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/family_onedaysteps.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/MPFG1.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/family-membership/index.php

