
Ponha-se 
no lugar DELAS
O Enfoque nas Crianças é um 

projeto de serviço internacional 

dos Leo clubes. 

O que o seu Leo 
clube fará para 
levar esperança às
CRIANÇAS carentes?
Todos os dias, milhões de crianças deixam de

desfrutar as alegrias da infância. Em vez de

brincarem e desenvolverem ao máximo o seu

potencial, elas enfrentam grandes desafios,

como a pobreza, subnutrição, doenças,

conflitos e abandono.

Através dos projetos de Enfoque nas Crianças,

os Leo clubes trazem esperança e o sorriso ao

rosto das crianças vulneráveis.

Os Leo clubes recebem reconhecimento

especial pelo serviço a crianças carentes. 

Mais importante ainda, os Leo Clubes

experimentam o orgulho e a alegria de

restaurar a dignidade com a promessa de 

um futuro melhor.

Para mais informações sobre o
Enfoque nas Crianças ou para obter um
formulário de reconhecimento, visite a
seção de Leos do site de LCI em
www.lionsclubs.org/leoclubs.
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ENFOQUE NAS CRIANÇAS



Os Leos dão esperança
quando implementam
projetos de assistência
a CRIANÇAS carentes.
NA MALÁSIA, os Leos levam esperança e

alegria às crianças refugiadas com jogos,

alimento e diversão.

NA ITÁLIA, os Leos proporcionam conforto 

e apoio a crianças hospitalizadas, 

equipando enfermarias pediátricas com 

kits de recreação.

NAS FILIPINAS, os Leos distribuem alimentos,

vitaminas e kits de higiene para uma escola de

crianças com deficiências. 

NOS EUA, os Leos fazem colagem de

materiais em livros ilustrados para que

crianças com deficiências visuais possam

desenvolver o tacto necessário para 

aprender Braille.

Os projetos do Enfoque nas Crianças proporcionam

aos Leos a oportunidade de enriquecer a vida de

crianças vulneráveis de diversas formas, como:

• Resolvendo o problema da fome infantil

• Suprindo as necessidades das crianças em 
campos de refugiados

• Promovendo programas de alfabetização
e educação

• Oferecendo apoio a crianças hospitalizadas


