
Guia do Coordenador do Centenário de Distrito Múltiplo 

Parabéns pela sua nomeação como Coordenador do Centenário de Distrito Múltiplo! A sua liderança é a chave para o 
sucesso da nossa Comemoração do Centenário.  

Visão Geral das Comemorações do Centenário 
O Programa de Comemorações do Centenário celebra 100 anos dos serviços humanitários Leonísticos. O programa 
começou em julho de 2014 e se encerrará em junho de 2018. Os Leões do mundo inteiro estarão se juntando às 
celebrações, oferecendo serviços e inspirando outros a se afiliarem para que possam também servir.  

Liderar através do serviço  
O nosso lema é “Nós servimos”. O Desafio de Serviços do Centenário é uma chamada à ação para 
que os Leões ofereçam serviços para mais de 100 milhões de pessoas durante as comemorações. Os 
Lions clubes participam ao patrocinarem pelo menos um projeto em prol da juventude, da visão, 
meio ambiente e de combate à fome em todos os anos da celebração.  

Convidar para causar impacto 
Os Leões poderão convidar outras pessoas a se afiliarem para que possamos servir a um maior 
número de pessoas. Os clubes são incentivados a estabelecer uma meta de acrescentar pelo menos 
3 novos associados, e os distritos de fundar pelo menos um clube durante cada ano do Centenário. 
O Programa de Prêmios por Aumento de Associados do Centenário oferece reconhecimento aos 
Leões e clubes por dar posse a novos Leões, fundar novos clubes e manter os atuais companheiros 
ativos. Estimamos que, em média, um companheiro Leão serve a 50 pessoas anualmente. Se pudermos atingir ou 
exceder o nosso total de associados, que já é o maior resultado de final de ano, poderemos servir um número adicional 
de 2,4 milhões de pessoas.  

Conectar-se com a comunidade 
Os clubes engajam suas comunidades por meio dos projetos de serviço e Comemorações do 
Centenário. Os Projetos de Legado do Centenário à Comunidade viabilizam doações permanentes 
às comunidades locais e exposição crescente aos Lions clubes. Todos os clubes são incentivados a 
implementar um Projeto de Legado do Centenário à Comunidade para beneficiá-la, sejam bancos 
para os parques, bicicletários, ou reconstrução de um parque, sistemas de água potável, clínicas médicas ou escolas.  

Estrutura de Voluntários do Centenário 

 

O Comitê de Ação do Centenário (CAC) oferece consultoria e assistência à Diretoria Internacional na formulação e 
implementação dos planos do Centenário. O CAC inclui dois representantes de cada Área Jurisdicional, além do 
continente da África, juntamente com representantes dos comitês de Convenções, Finanças e Operações da Sede, 
Aumento do Quadro Associativo, Relações Públicas e Atividades de Serviço. Uma lista dos atuais membros do CAC pode 
ser encontrada no site Lions100.org, na sessão Sobre.  
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No cargo de Coordenador do Centenário, você faz parte da equipe de voluntários composta por 700 Leões ao redor do 
mundo que apoiam o Centenário em nível de distrito e distrito múltiplo. Em nível de clube, cada clube é incentivado a 
identificar um Assessor do Centenário de Clube para coordenar as atividades do evento. 

Responsabilidades, Atividades e Recursos para o Coordenador de Distrito Múltiplo 
Existem quatro categorias de responsabilidades para o Coordenador do Centenário: instruir, implementar, comunicar e 
reportar. As atividades e recursos para cada categoria estão enumerados abaixo. Todos os recursos podem ser 
encontrados no site Lions100.org. 

Instruir Como um recurso para obter informações sobre o Centenário, os coordenadores de distrito 
múltiplo aprendem continuamente sobre o evento e compartilham seus conhecimentos.  

Atividades 
• Mantenha-se atualizado a respeito das últimas informações e recursos através do Boletim do Coordenador do 

Centenário e Lions100.org 
• Participe de sessões instrutivas para o coordenador, fóruns de Área Jurisdicional e eventos de distrito múltiplo 
• Ofereça sessões instrutivas sobre o Centenário aos Coordenadores de Distrito  

Considere também se voluntariar para oferecer seminários sobre o Centenário ou trabalhar em um estande do 
Centenário em uma reunião de distrito múltiplo ou de área jurisdicional. 

Recursos 
• Lions100.org – é o repositório de informações e ferramentas sobre o Centenário, incluindo apresentações, 

materiais de treinamento e folhetos. 
• Boletins do Centenário – O Boletim da Comemoração do Centenário é distribuído trimensalmente a todos os 

Leões, e informações específicas aos Coordenadores do Centenário são distribuídas bimensalmente no Boletim 
do Coordenador do Centenário.  

Implementar 
Os Coordenadores do Centenário de Distrito Múltiplo são líderes no planejamento e 
implementação das celebrações e atividades no distrito. Eles também oferecem apoio aos líderes 
de Distritos/DM e Coordenadores de Distrito nos trabalhos referentes ao Centenário.  

Atividades 
• Trabalhando em colaboração com o Conselho de Governadores, lidere o planejamento e implementação das 

comemorações e atividades do centenário em âmbito de DM 
• Motive e ajude os Coordenadores do Centenário de Distrito e outros líderes do DM/Distrito a desenvolverem e 

participarem em atividades e comemorações do Centenário 
Além disso, considere se voluntariar para ajudar a solicitar um Subsídio do Centenário, se houver um projeto de serviço 
apropriado para o seu distrito múltiplo.  

Recursos 
• Subsídios do Centenário - Os Subsídios do Centenário estão disponíveis para financiar projetos de distrito e 

distrito múltiplo, com o intuito de aumentar a conscientização sobre o Lions e seus programas. Um distrito 
múltiplo/distrito único só pode receber um subsídio durante a Comemoração do Centenário.  

• Vídeos do Centenário – são vídeos de curta duração sobre a fundação, expansão e legado de serviços de Lions 
Clubs International, que podem servir como inspiração para Projetos de Legado e de serviço.  

http://lions100.lionsclubs.org/PO/
http://lions100.lionsclubs.org/PO/about/newsletters.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-grant-program.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/videos/
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Comunicar Os coordenadores de distrito múltiplo servem como um elo de comunicação vital, fornecendo 
informações sobre o Centenário aos líderes do DM/AJ e Coordenadores de Distrito.  

Atividades 
• Certifique-se de que os Coordenadores de Distrito estejam ativos em cada distrito dentro do distrito múltiplo 
• Informe as metas e objetivos do Centenário aos Coordenadores de Distrito 
• Repasse as novidades e prazos estipulados para o Centenário aos Coordenadores de Distrito  
• Incentive e apóie os Coordenadores do Centenário de Distrito a organizarem atividades 
• Apóie a Equipe Global de Aumento de Associados na promoção do desenvolvimento do clube e aumento do 

quadro associativo  
• Junte-se aos Coordenadores do Centenário Lions100 no Facebook e compartilhe ideias e inspirações sobre o 

Centenário (opcional) 
Considere ainda colaborar com editores de boletim e assessores de RP em seu distrito múltiplo, para ajudar na 
promoção da Comemoração do Centenário aos Leões e imprensa local. 

Recursos 
• Histórias fundamentais do Lions – são artigos curtos sobre a nossa história e programas de destaque que podem 

ser utilizados para engajar os Leões e promover o Centenário em boletins e durante as reuniões. Elas também 
podem ser compartilhadas com os jornais locais para publicação. 

• Página da mídia social no Lions100 – aprenda mais sobre como usar a mídia local no hashtag #Lions100, onde 
poderá ver exemplos atuais dos Leões ao redor do mundo.  

Reportar 
O uso de relatórios é importante para concentrar a atenção nas mais importantes atividades do 
Centenário, o que leva a conversas e a relacionamentos colaborativos entre os coordenadores e 
os líderes Leões.  

Atividades 
• Analise os relatórios do Centenário no MyLCI e mantenha todos informados sobre as atividades do Centenário 

no distrito múltiplo 
• Colete relatórios dos Coordenadores de Distrito e reporte o progresso do distrito múltiplo durante os Dias de 

Relatórios do Centenário  
• Analise e aprove os planos para o orçamento do Centenário dos Coordenadores de Distrito 
• Desenvolva planos para orçamento anual do Centenário de distrito múltiplo e envie ao representante do Comitê 

de Ação do Centenário para a sua aprovação 
Além disso, considere voluntariar-se para oferecer assistência aos que precisam de ajuda na digitação de serviços ou 
informações sobre os Projetos de Legado no MyLCI. Quanto mais projetos forem reportados, mas poderoso será o nosso 
impacto global.  

Recursos 
• Visão Geral dos Dias do Relatório do Centenário – descreve o propósito dos Dias do Relatório do Centenário, 

bem como o seu processo e programação. Oferece ainda modelos de formulários para relatórios.  
• Formulário de Orçamento Distrital e Formulário de Orçamento de Distrito Único/DM – os coordenadores 

digitam os seus planos sobre as alocações orçamentárias referentes aos gastos anuais diretamente nos 
formulários, enviando-os por email para aprovação.  

https://www.facebook.com/groups/291224181047840/
http://lions100.lionsclubs.org/PO/toolbox/touchstone-stories/
http://lions100.lionsclubs.org/PO/lions100/
https://mylci.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/docs/lions100/Centennial-Report-Days.docx
http://lionsclubs.org/resources/PO/docs/lions100/bp-dc-7-2015.docx
http://lionsclubs.org/resources/PO/docs/lions100/bp-md-s-7-2015.docx
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Cronograma das atividades 
Data Atividade Descrição 
Janeiro - fevereiro de 2016 Instrução para os 

coordenadores 
• Participar de sessões educativas facilitadas pela GLT da área  
• Programar e realizar uma sessão instrutiva para os 

Coordenadores de Distrito 
Abril - maio de 2016 Dias do Relatório do 

Centenário de DM Nº 
1 

• Reunir-se com os Coordenadores de Distritos para coletar 
dados sobre as atividades 

• Completar o formulário do Dia do Relatório e reunir-se com o 
Presidente de AJ e/ou Vice-Presidente para discutir o 
progresso feito e possíveis desafios  

Julho de 2016 Planos Orçamentários 
do DM 

• Coletar dos Coordenadores de Distrito e aprovar os planos 
orçamentários  

• Criar o seu plano orçamentário para 2016-17, enviando-o ao 
Presidente de AJ ou Vice-Presidente de AJ 

Agosto - dezembro de 
2016 

Planejamento para o 
Centenário em 2017 

• Assumir um papel de liderança no planejamento de uma 
celebração do distrito múltiplo do Centenário, 
implementando um projeto de serviço e/ou de Projeto de 
Legado para 2017 

Setembro - outubro de 
2016 

Dias do Relatório do 
Centenário de DM Nº 
2 

• Reunir-se com os Coordenadores de Distritos para coletar 
dados sobre as atividades 

• Completar o formulário do Dia do Relatório e reunir-se com o 
Presidente de AJ e/ou Vice-Presidente para discutir o 
progresso feito e possíveis desafios 

Agosto - dezembro de 
2017 

Implementação do 
Centenário em 2017 

• Assumir um papel de liderança na implementação de uma 
celebração do distrito múltiplo do Centenário, 
implementando um projeto de serviço e/ou de Projeto de 
Legado para 2017 

Março - abril de 2017 Dias do Relatório do 
Centenário de DM Nº 
3 

• Reunir-se com os Coordenadores de Distritos para coletar 
dados sobre as atividades 

• Completar o formulário do Dia do Relatório e reunir-se com o 
Presidente de AJ e/ou Vice-Presidente para discutir o 
progresso feito e possíveis desafios 

Junho de 2017 Anúncio sobre o 
Enfoque de Serviço 
Global 

• Quando o novo enfoque de serviço global for anunciado na 
Convenção Internacional de 2017, compartilhe a informação 
com os líderes de DM e Coordenadores de Distrito 

Julho de 2017 Planos Orçamentários 
do DM 

• Coletar dos Coordenadores de Distrito e aprovar os planos 
orçamentários de 2017-2018 

• Criar o seu plano orçamentário para 2017-2018, enviando-o 
ao Presidente de AJ ou Vice-Presidente de AJ 

Agosto - dezembro de 
2017 

Planejamento para o 
Centenário em 2018 

• Assumir um papel de liderança no planejamento de um 
projeto de serviço e/ou de Projeto de Legado do Centenário 
do distrito múltiplo para 2018 

Setembro - outubro de 
2017 

Dias do Relatório do 
Centenário de DM Nº 
4 

• Reunir-se com os Coordenadores de Distritos para coletar 
dados sobre as atividades 

• Completar o formulário do Dia do Relatório e reunir-se com o 
Presidente de AJ e/ou Vice-Presidente para discutir o 
progresso feito e possíveis desafios 
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Data Atividade Descrição 
Janeiro - junho de 2018 Implementação do 

Centenário em 2018 
• Assumir um papel de liderança implementação de um projeto 

de serviço e/ou de Projeto de Legado do Centenário do 
distrito múltiplo para 2018 

Março - abril de 2018 Dias do Relatório do 
Centenário de DM Nº 
5 

• Reunir-se com os Coordenadores de Distritos para coletar 
dados sobre as atividades 

• Completar o formulário do Dia do Relatório e reunir-se com o 
Presidente de AJ e/ou Vice-Presidente para discutir o 
progresso feito e possíveis desafios 

Lista de Contato 
Os funcionários de LCI estão disponíveis para responder as suas perguntas sobre todos os aspectos das Comemorações 
do Centenário:  

Atividades de Serviço do Centenário programs@lionsclubs.org 

Atividades para Aumento de Associados do Centenário CentennialMembership@lionsclubs.org 

Projetos de Legado do Centenário LegacyProjects@lionsclubs.org 

Comunicações sobre o Centenário communications@lionsclubs.org 

Materiais para Clubes do Centenário orderdetails@lionsclubs.org 

MyLCI mylci@lionsclubs.org 

Outras perguntas LCICentennial@LionsClubs.org 
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