
Favor utilizar o seguinte guia e os relatórios correspondentes para preencher o Formulário de Metas
de LCIF online. Estaremos enviando um link do formulário online em um email separado.

GUIA DE 
ESTABELECIMENTO
DE METAS 
DO DISTRITO
Para os Coordenadores de LCIF

A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) alivia o sofrimento em tempos de catástrofes, desenvolve 
jovens responsáveis e engajados, constrói comunidades saudáveis e acessíveis, barreiras que previnem a
visão e a audição. O seu papel como coordenador de LCIF é vital para aumentarmos a nossa capacidade de
apoio a este trabalho humanitário. Ao educar e motivar os Leões a apoiarem financeiramente a Fundação,
você estará ampliando a capacidade de LCIF em termos de financiamento de projetos que levam esperança
às comunidades do mundo.

Estabelecer metas desafiadoras, porém viáveis é uma excelente prática. As metas oferecem um ponto claro
que permite uma avaliação constante do progresso feito. Alguns de vocês já estabeleceram metas para os seus
distritos. Favor utilizar este guia para transformar as metas em um formato que possa ser rastreado e avaliado
uniformemente em toda a área jurisdicional. Continue desenvolvendo um forte relacionamento com a sua
equipe do governador de distrito, completando juntos o processo de atingimento de metas. 

Este guia oferece várias recomendações de como:

1. Determinar o potencial de apoio à LCIF em certa área

2. Criar um plano de ação para este ano Leonístico

3. Estabelecer doações e metas realistas para as atividades

Algumas das recomendações citadas se aplicarão à sua área, porém outras poderão ser menos relevantes, 
dependendo da sua Área Jurisdicional ou cultura Leonística local. 



Visitas a Clubes
A maneira mais eficaz de oferecer ensinamentos aos Leões
sobre LCIF é realizando visitas a clubes. Tente visitar todos
os clubes do seu distrito durante o ano. Se isso não for 
possível, tenha pelo menos um contato pessoal com os 
dirigentes de cada clube, por exemplo, carta pessoal seguida
de um telefonema ou uma reunião em pessoa para discutir
sobre LCIF com os dirigentes do clube quando participar de
um evento de distrito.

• Priorize os clubes analisando níveis anteriores de apoio,
sempre solicitando a opinião da equipe do governador de
distrito.

• Visite primeiro os clubes que tenham um histórico de apoio
agradecendo-os e depois incentivando-os a aumentarem o
nível de doações neste ano.

• Realize apresentações para clubes de maior porte ou
clubes que sabem conduzir campanhas bem-sucedidas de
angariação de fundos.

• Participe de uma reunião de divisão para encontrar-se com
os líderes distritais, programar apresentações nos clubes e
trocar informações.

• Registre o número de clubes a serem visitados no 

Formulário de Metas de LCIF online.

Promoção e Instrução com Abrangência
Total no Distrito 
É vital estarmos constantemente fornecendo infor-
mações sobre as iniciativas de LCIF.

• Publique dados atualizados regularmente sobre LCIF
no boletim eletrônico e website do distrito.

• Inclua um link do website de LCIF (www.lcif.org) na
página principal do website do seu distrito, colocando
informações e notícias de LCIF de âmbito global,
nomes de Companheiros de Melvin Jones, notícias
sobre subsídios, a carta mensal do Presidente do Con-
selho de LCIF, e fatos sobre a Fundação.

• Agende uma atividade promocional na convenção do
distrito ou distrito múltiplo, por exemplo, seminário,
estande, e distribuição de materiais de RP.

• Registre o número de artigos a serem publicados

em seu boletim local e website sobre o formulário

de Metas de LCIF.

Participação do Clube 
Uma maneira eficaz de conseguir apoio sustentável é 
aumentando o número de clubes no distrito que contribuem
para LCIF todos os anos. Use o Relatório de Participação
dos Clubes para saber qual a percentagem de clubes em
seu distrito que apoiaram LCIF no ano passado. Use 
também o Relatório de Avaliação da Saúde dos Clubes 
para verificar rapidamente quais os clubes que não
apoiaram LCIF no ano passado.

• Contando com a opinião da equipe do governador de 
distrito, priorize os clubes do distrito que não tenham
ainda oferecido apoio à LCIF.

• Os clubes deverão ser priorizados tendo como base seu
potencial de doação.

• Inclua tais clubes no seu plano de visitas e coloque-os
em ordem de prioridade na lista de clubes prioritários
identificados na Meta 1.

• Registre o seu percentual de metas de Participação

dos Clubes no Formulário de Metas de LCIF.

Programas de Reconhecimento
Use o programa de reconhecimento de LCIF mais 
apropriado para incentivar contribuições adicionais 
dos clubes e indivíduos do distrito.

• Crie uma estratégia para manter os clube e Leões 
informados sobre os créditos obtidos para o título 
de CMJ.

• Registre no Formulário de Metas de LCIF:

• se as atividades de reconhecimento aos CMJs/CMJPs
são programadas durante as convenções.

• se os relatórios regulares serão enviados aos clubes 
sobre os créditos disponíveis ao título de CMJ.

Não se esqueça de pedir à equipe do governador de 
distrito que reconheça publicamente as doações 
feitas à LCIF. Considere organizar um evento especial 
de reconhecimento contando com a opinião e 
participação da equipe do governador de distrito.

META 2 META 4

META 1 META 3

Como fazer doações:
As caixas abaixo oferecem detalhes sobre as seis áreas de estabelecimento de metas e os dados disponíveis.

1. Estude cada uma das caixas e os dados oferecidos.

2. Rascunhe um plano e metas preliminares.

3. Agende uma reunião com a sua equipe do governador de distrito.

4. Apresente o rascunho do plano à equipe do govenador de distrito.

5. Revise o plano e chegue a um consenso.

6. Use as respostas de cada seção para preencher o 

Formulário de Metas de LCIF online. Estaremos 

enviando um link do formulário online por email.



Contribuições Financeiras
É de vital importância estabelecer uma meta financeira 
desafiante, porém atingível para o próximo ano. Considere
um aumento de 5 a 10%, ou mais, com base no potencial
do seu distrito. Por exemplo, aumentos substanciais
podem ser conseguidos com base nos recentes aumentos
de associados, ou contribuições mais elevadas para 
iniciativas especiais como Uma Vacina, Uma Vida, 
Campanha SightFirst II, ou após catástrofes naturais.

• Estabeleça uma meta para as doações totais do distrito.

• Desenvolva um plano para o atingimento da meta.

• Use os relatórios de dados para avaliar tendências no
seu distrito.

• Decida qual o tipo de doação, seja de distrito, clube,
pessoal ou de não-Leões, você poderá melhor promover
e aumentar.

• Você poderá também optar por estabelecer várias
metas, dependendo das tendências no distrito.

• Registre a sua meta de Contribuições Financeiras 

no Formulário de Metas de LCIF.

Contribuições para Uma Vacina, Uma Vida
Os Leões expandiram o compromisso de combater o
sarampo e a rubéola até 2017. A meta global da 
campanha Uma Vacina, Uma Vida é angariar $30 milhões
para garantir o acesso às vacinas contra o sarampo e a
rubéola para crianças em países onde a necessidade é
premente. Esses recursos serão equiparados pela GAVI
Alliance (com financiamento da Fundação Gates e Agência
do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional).

• Estabeleça uma meta para Uma Vacina, Uma Vida que
seja apropriada para as condições do seu distrito. 

• Tenha em mente que manter o equilíbrio é fundamental
para a captação de recursos, seja para o programa não
designado, ou para iniciativas especiais.

• Registre a sua meta para Uma Vacina, Uma Vida no

Formulário de Metas de LCIF.

META 6

META 5

FERRAMENTAS DE DADOS
RELATÓRIO RECAP DAS DOAÇÕES
O Relatório Recap das Doações fornece uma lista das atividades de doações do 
distrito em ordem alfabética por clube. O relatório lista as doações dos clubes e 
individualmente dos associados. Favor observar que os nomes dos doadores devem
ser mantidos em sigilo e são fornecidos para a sua utilização apenas como 
coordenador de LCIF. O relatório também mostra se a doação foi direcionada a um
programa ou fundo em particular e que tipos de reconhecimentos foram oferecidos.
Por exemplo, uma doação pode ser mostrada como tendo sido designada para 
os “Programas de Visão”, “Vacinação contra o Sarampo”, “Áreas de maior 
Necessidade”, “Associado Contribuinte Prata”, etc. O Recap de Doações separa
os donativos por trimestre referentes a cada ano Leonístico, somando um subtotal
referente a cada trimestre, ao final de cada relatório de distrito. Um total geral para
cada distrito e distrito múltiplo pode ser encontrado ao final do relatório.

RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DAS PARCELAS
O Relatório de Situação das Parcelas enumera todos os créditos não utilizados 
referentes ao MJF e PMJF dentro de um distrito, em ordem alfabética por clube. O
relatório mostra apenas os clubes que possuem créditos ou associados com créditos.
Os clubes que não possuem crédito não estão incluídos no relatório. Os créditos
pertencentes aos associados individuais são listados pelo nome e identificação de
associado. Os créditos pertencentes aos clubes e distritos são listados como ‘sem
nome’. Um subtotal de créditos é fornecido ao final de cada lista do distrito.

LISTA DE CMJS E CMJPS
A lista de CMJ/PMJF contém todos os indivíduos que receberam um MJF ou PMJF
em determinado distrito, em ordem alfabética por clube. O relatório mostra a data em
que o indivíduo recebeu pela primeira vez um MJF, o número de PMJFs que a 
pessoa possui (ser for o caso), e a data em que o CMJP mais recente foi recebido.
Queira observar que alguns títulos de Companheiros de Melvin Jones estão 
planejados para ser oferecidos futuramente, sendo que esta informação não deve
ser divulgada no distrito antes da apresentação formal do título. Além disso, 
observe que os indivíduos que receberam CMJs ou PMJFs, mas que não são
Leões, são listados separadamente e não podem estar ligados a um clube. Esta
lista deve ser solicitada separadamente dos funcionários de LCIF.

RELATÓRIO DE METAS DO COORDENADOR DE DISTRITO
Este relatório lista cada coordenador distrital de acordo com o DM e AJ. Ele inclui
valores referentes ao total arrecadado no ano até a data para o atual ano fiscal, o
total arrecadado até a mesma data no ano fiscal anterior, e o valor total arrecadado
para todo o ano fiscal anterior. Ele também demonstra se o valor arrecadado 
durante o ano atual representa um aumento ou uma diminuição em relação ao valor
arrecadado na mesma data no ano anterior. Estes números permitem que os CDs
e os CDMs comparem facilmente os totais de captação de recursos deste ano aos
totais do ano anterior, para que eles possam acompanhar o andamento, fazendo
os ajustes necessários. O relatório também mostra os números de angariação de
recursos referentes aos três meses anteriores, de modo que os coordenadores
possam identificar tendências. Finalmente, ele lista o valor objetivado que foi 
enviado pelos coordenadores e o percentual desse objetivo que foi alcançado, no
acumulado do ano. Este relatório é atualizado mensalmente e postado online. Faça
a busca por “Relatório de Metas TRF” (total funds raised) no site www.lcif.org 

AVALIAÇÃO DA SAÚDE DOS CLUBES
Este relatório indica a situação atual de todos os clubes do distrito, incluindo 
o número de associados, data de fundação e se o quadro associativo está 
aumentando ou diminuindo. O relatório também indica as doações cumulativas
feitas à LCIF durante o ano fiscal. Use-o para identificar os clubes com potencial
de apoio à LCIF.

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO DOS CLUBES
Este relatório lista o número total de clubes em cada distrito, o número dos clubes
que fizeram uma doação para LCIF até o momento no ano fiscal, a percentagem
de clubes no distrito que fizeram doações e, por fim, o montante acumulado das
doações. Favor observar que os clubes devem ter doado pelo menos $100 para
serem considerados como clubes participantes de acordo com este relatório. O
relatório é atualizado mensalmente e postado online. Faça a busca por “Relatório
de Clubes Participantes” no site www.lcif.org
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Por que existe um enfoque acentuado em LCIF?
Os Leões estão envolvidos em muitas iniciativas que não seriam viáveis
sem o apoio de LCIF. Para atender à crescente demanda por apoio, 
o Conselho de Curadores aprovou metas globais que aumentam a 
captação de recursos de forma incremental para LCIF, até que um total
anual de $50 milhões seja alcançado em 2018. 

Ao estabelecerem metas financeiras e de atividades, os líderes locais 
estarão ajudando a criar uma fundação cada vez mais fortalecida, que
será melhor compreendida e apoiada. Isto permitirá que LCIF amplie 
sua capacidade e ajude um maior número de pessoas que carecem do
serviço Leonístico.

Quem é responsável pelo estabelecimento de metas e o que 
acontece quando elas não são atingidas?
Os coordenadores de distrito são responsáveis pelo estabelecimento 
de metas e implementação de atividades para alcançá-las. As metas 
estabelecidas localmente focam nos esforços locais e todos os Leões dos
distritos e DMs são incentivados a estabelecerem metas desafiadoras,
porém atingíveis. Em áreas onde as metas não foram atingidas, uma análise
será feita das atividades implementadas e como a assistência da liderança
Leonística poderá ser priorizada em anos futuros. Mesmo que seja 
importante o cumprimento das metas estabelecidas, elas são apenas 
objetivos - e são flexíveis. Este plano foi elaborado exatamente para ser
flexível e a implementação poderá variar dependendo da região e cultura.

Meu clube se preocupa apenas com projetos de serviços locais. 
Por que devemos apoiar LCIF?
Como membros de Lions Clubs International, os Leões pertencem a uma
rede global. Esta é a rede que permite que os Leões do mundo 
inteiro ofereçam apoio entre si, em se tratando de projetos de grande 
escala que não poderiam ser realizados por uma só pessoa ou distrito.
LCIF é o mecanismo que utilizamos para ajudar os Leões no atendimento
às pessoas que necessitam do nosso trabalho humanitário. 

Os subsídios são outorgados em todas as áreas do mundo Leonístico e
os distritos são incentivados a aprender mais sobre os programas de 
subsídios e como solicitar apoio para projetos elegíveis. Solicite um 
“Histórico de Subsídios” de LCIF para obter dados detalhados sobre os
subsídios que foram outorgados em sua área.

O que significa “participação” em LCIF?
Neste contexto, a “participação” significa que um indivíduo, clube ou 
distrito fez uma doação à LCIF. Talvez isto possa ser considerado uma
doção direta, uma parcela de pagamento ao Título de CMJ, ou Sócio 
Contribuinte, ou ainda recursos de uma angariação de fundos para LCIF.
Infelizmente, muitos clubes e mesmo distritos passam um ano ou mais
sem participar. 

Os coordenadores são responsáveis pelo estabelecimento de metas para LCIF e implementação de atividades para alcançá-las.   
A equipe do governador de distrito poderá oferecer apoio e desempenhar um papel mais importante no incentivo aos Leões locais. A
seguinte tabela descreve as responsabilidades que o governador de distrito e o coordenador de LCIF deverão assumir para assegurar
que as metas estabelecidas para a Fundação sejam cumpridas.

PERGUNTAS FREQUENTES

RESPONSABILIDADES PARA O ESTABELECIMENTO DE METAS PARA LCIF

Responsabilidades do Coordenador 
de Distrito (CD) de LCIF

Responsabilidades do 
Governador de Distrito (GD)

Atividades de 
visitas a clubes
sobre LCIF

¸ Programe pelo menos uma visita aos clubes por mês

¸ Inspire os Leões a servirem em suas comunidades 
locais e globalmente por meio de LCIF

¸ Agradeça aos Leões pelo apoio oferecido à LCIF

¸ Solicite e incentive apoio futuro à LCIF 

¸ Divulgue notícias locais e internacionais sobre LCIF em 
suas palestras durante visitas a clubes e eventos distritais

¸ Sempre agradeça os Leões pelo apoio dado à LCIF no 
passado lembrando-os de como o trabalho da Fundação 
é importante para o mundo

Oportunidades 
Promocionais 

¸ Sempre inclua informações sobre LCIF nas convenções 
de distrito e outros eventos regionais

¸ Divulgue dados estatísticos sobre LCIF e informações 
locais com o governador de distrito

¸ Peça ao governador de distrito por uma oportunidade 
de oferecer palestras regulares sobre LCIF durante as
reuniões de gabinete distrital

¸ Forneça oportunidades promocionais para o coordenador
de LCIF e de reconhecimento aos colaboradores nas  
convenções de LCIF de distrito e em outros eventos

Metas de 
Contribuições
à LCIF

¸ Utilizando os dados de LCIF, estabeleça uma meta de 
aumento de contribuições de 5 a 10% ou mais acima 
da média anual de contribuições do seu distrito à LCIF.
Em algumas áreas, isto pode significar um aumento em
termos de um novo CMJ.

¸ Conheça bem o histórico do distrito em termos de 
doações à LCIF e ofereça assistência ao CD de LCIF 
para chegar-se a um aumento

Atividades de 
Liderança

¸ Estabeleça as metas distritais para LCIF contando 
com a opinião do governador de distrito

¸ Conheça detalhadamente o histórico de subsídios de
LCIF

¸ Ofereça assistência ao CD de LCIF no estabelecimento 
de metas

¸ Solicite relatórios regulares do CD de LCIF durante as 
reuniões de gabinete


