
SEGURANÇA EM
PRIMEIRO LUGAR

Os organizadores do programa Leões em Ação são respon-
sáveis pelo sucesso do projeto, como também pela segu-
rança dos voluntários. A segurança começa com um
planejamento meticuloso do projeto.

� Desenvolva um planejamento para um projeto dos
Leões em Ação. Identifique as pessoas interessadas e
materiais necessários. Reveja o plano com outros orga-
nizadores para obter opiniões. Obtenha as licenças da
prefeitura necessárias para a realização do projeto.

� Consiga materiais para o projeto. Solicite donativos
de fontes locais - comerciantes, atacadistas, empresas,
sindicatos, Companheiros Leões, membros familiares
e amigos. Materiais de boa qualidade são essenciais
para a segurança.

� Solicite a ajuda de voluntários. Determine funções de
acordo com a habilidade de cada um. Não determine
funções para pessoas que não tenham experiência em
determinados trabalhos.

O que é essencial para um projeto dos Leões
em Ação

� Kits de primeiros socorros

� Telefones de emergência – equipe de resgate, hospitais,
centro de controle de envenenamentos

Vestimentas de segurança para os projetos dos
Leões em Ação. Proporcione conforme necessário.

� Óculos de proteção

� Capacete protetor

� Protetor de ouvidos

� Máscara

� Vestimenta que não fique presa em equipamento elétrico

� Avental dos Leões em Ação (disponível através de
Lions Clubs International)

Em alguns casos, um projeto dos Leões em Ação poderá
ser ideal para os membros da família. Em alguns casos,
o projeto requer a ajuda apenas de adultos. Mas em todos
os casos, a segurança deverá ser observada através do
planejamento de implantação do projeto.
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