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       Guia do Coordenador de LCIF Para Visitas a Clubes           

 

As visitas e apresentações aos Lions clubes são funções importantes do seu mandato como Coordenador de LCIF. 

Alguns clubes nunca tiveram a oportunidade de receber informações abrangentes e fatos relevantes sobre LCIF. 

Mesmo que deva planejar visitas aos clubes pelo menos uma vez durante o seu mandato, favor analisar os critérios 

abaixo que podem ajudá-lo a determinar e priorizar quais clubes deverá visitar primeiro.   Os funcionários de 

captação de LCIF estão disponíveis para oferecer-lhe assistência nesta análise.  Como utilizar os relatórios de LCIF, 

analisar dados dos clubes referentes à LCIF e classificar os clubes por um ranking, por exemplo:   

1 = alta prioridade;   2 = média;   3 = baixa prioridade, mas deverá ser analisada no futuro 

Utilizando este ranking que oferecemos como exemplo, os seguintes tipos de clubes em seu distrito poderão ser 

categorizados para que possa planejar suas visitas.  Todos os clubes que foram colocados em posição elevada no 

ranking deverão ser visitados assim que possível durante o ano Leonístico de 2009-2010. 

1. ( alta prioridade)  Clubes Modelo da Campanha SightFirst II (CSFII)  

2. ( prioridade média)  Os clubes que doaram generosamente ou participaram da campanha de angariação de 

fundos da SightFirst II. 

e/ou… Clube que tenham um histórico de grandes números de Companheiros de Melvin Jones 

(CMJs) ou Companheiros de Melvin Jones Progressivos (CMJPs) e/ou clubes locais que 

tenham muitos sócios  

3. (baixa prioridade) Novos ou antigos clubes que tenham doado fundos para LCIF no passado, ou clubes que  

nunca tenham feito doações à LCIF  

Pontos Básicos sobre Visitas a Clubes 

• Use os relatórios de LCIF para determinar quais os clubes que deverão ser visitados primeiro; 

mantenha o Governador de Distrito ciente dos seus planos.   Os relatórios de LCIF são distribuídos por 

e-mail (trimestralmente) pelo escritório de captação de LCIF.   

• Marque visitas mensais aos clubes dentro de prazos que possa cumprir. Tente visitar pelo menos um 

ou dois clubes todos os meses e notifique o governador de distrito sobre quais os clubes que 

intenciona visitar no distrito.  Entre em contato com o presidente do clube para propor que uma 

breve apresentação seja feita sobre a Fundação (dentro do tempo permitido) com o intuito de 

responder às perguntas do clube sobre LCIF ou para contar uma história sobre LCIF no distrito.   

• Lembre-se de oferecer informações sobre LCIF que sejam interessantes ou inspiradoras para o clube.  

Peça ao presidente do clube quais os tipos de informações sobre LCIF que seriam do interesse dos seus sócios, 

lembrando-se de utilizar os materiais já preparados e apresentações sobre a Associação (vide verso). 

Personalize a sua apresentação com informações sobre LCIF que sejam específicas e relevantes para o  

distrito ou clube que esteja visitando, lembrando-se sempre de:  
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o Agradecer os clubes pelo apoio recebido para LCIF no passado e presentemente. Compartilhe 

notícias e dados atualizados, oferecendo ainda informações sobre os programas e subsídios de 

LCIF e suas grandes realizações.    

o Informe os clubes sobre os recursos de LCIF e como são utilizados no financiamento dos 

inúmeros programas bem-sucedidos que levam ajuda humanitária local e internacionalmente.   

o Incentive maior apoio para LCIF ao mostrar imagens, contar histórias e testemunhos de 

pessoas que foram impactadas pelos projetos da Fundação e pelos Leões.  

• Registre e faça um acompanhamento dos comentários importantes ou perguntas feitas pelo clube.  

Compartilhe os comentários importantes com o governador de distrito e faça um acompanhamento no 

futuro (os funcionários de LCIF poderão ajudá-lo neste processo).   

 

Material Preparado e Recomendado para Apresentações sobre LCIF em Visitas a Clubes:  

1) Folhetos sobre LCIF (Entre em contato com LCIF com bastante antecedência, caso precise que o 

material seja enviado) 

� Programas de LCIF (um resumo de como LCIF serve os jovens, oferece serviços em prol da visão 

e atendimento em casos de catástrofes)  

� Subsídios de LCIF (um resumo dos critérios para os Subsídios Padrão, Quatro Pontos Básicos,  

IAG, SightFirst, Catátrofes e de Emergência) 

� Programa Companheiro de Melvin Jones  

� Posicionamento de LCIF como ONG número um do mundo no ranking de organizações de 

prestação de serviços pelo jornal Financial Times de Londres.  

� Sucessos da Campanha SightFirst II  

� Cartões informativos sobre LCIF e folhetos sobre promessas de doações (histórias e exemplos 

dos indivíduos impactados por LCIF)  

2) Apresentações em PowerPoint  sobre “Visitas a Clubes”, “Clubes da CSFII” e “Clubes Modelo da 

CSFII”  

Uma apresentação generalizada sobre LCIF está disponível, sendo que recomendamos personalizá-la 

para atender aos interesses dos distritos e Leões locais, como também, para que seja apresentada 

dentro do tempo alocado. Como também, uma apresentação sobre um Clube da CSFII ou um Clube 

Modelo da CSFII poderão ser usadas para informar sobre como os recursos angariados estão sendo 

utilizados na campanha “Vision for All”.    

3) Dados sobre o histórico de doações e subsídios de LCIF aos clubes e distritos   

As informações são distribuídas semestralmente, estando disponíveis para os Coordenadores de LCIF 

sempre que precisarem, bastando entrar em contato. 

Informações sobre LCIF a serem compartilhadas com o presidente do clube: 

1) O andamento dos fundos arrecadados pelo clube para a CSFII (relatório disponível no Website de LCIF) 
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2) Os subsídios de LCIF estão disponíveis para os distritos que atendam aos critérios para projetos 

(conforme solicitações aprovadas pelo governador de distrito – “Histórico dos Subsídios de LCIF” 

distribuídos trimestralmente em PDF). 

3) Ao utilizar o relatório de “Registro de Pagamentos para CMJ/CMJP “, ficará ciente dos fundos ainda não 

designados pertencentes ao clube para Títulos de Companheiros de Melvin Jones (CMJ) destinados a  

programas de reconhecimento.    

• Emblema de Estandarte de Companheiro de Melvin Jones  

O clube recebe um emblema e chevron para o primeiro sócio que for conferido com o reconhecimento 

como Companheiro de  Melvin Jones. Para cada sócio que receber esse reconhecimento nos anos 

subsequentes, o clube receberá um chevron. 

• Clube Companheiro de Melvin Jones 100%  

Quando todos os sócios de determinado clube tornarem-se Companheiros de Melvin Jones, o clube 

receberá um emblema de estandarte de Companheiros de Melvin Jones 100% . Além disso, um 

Certificado de Distinção será oferecido pelo Presidente Internacional e pelo Presidente do Conselho 

Diretor de LCIF durante a Convenção do Lions Clubs International.  

• Programa de Companheiro de Melvin Jones Progressivo                                                                                                            

Os clubes receberão um emblema de estandarte em formato de diamante quando todos os seus sócios 

atingirem o primeiro nível do programa Companheiro de Melvin Jones Progressivo, e assim por diante, 

até galgarem todos os níveis do Programa de CMJ Progressivo. 

 Emblema de Estandarte 100% de apoio dos sócios  

Oferecido ao clube no primeiro ano em que conseguir 100% de sócios contribuintes. Para cada ano subsequente do 

programa 100% de Sócios Contribuintes, o clube receberá um chevron. 


