
Instruçõ es para repõrtar nõ MyLCI 
Prõjetõs de Legadõ a  Cõmunidade e Desafiõ de Serviçõs dõ Centena riõ  

Etapa 1: Faça o log on no MyLCI e selecione Atividades de Serviços no menu do Meu 

Lions Clube 

 

Etapa 2: Selecione Adicionar 

atividade 

   

Etapa 3: Entre informações básicas da atividade 

Ano Leonístico  
Aparecerá o ano Leonístico vigente. Entre 1º e 

15 de julho, você tem a opção de selecionar o 

ano Leonístico anterior para atividades não 

reportadas.  

Data da atividade  
Para as atividades que ocorrem ao longo de 

vários dias, selecione a data de início da atividade. Se a atividade for parte de um evento da Semana Mundial do 

Serviço (WWS), certifique-se de que a data caia dentro das datas designadas da WWS. Para os Projetos de 

Legado do centenário à Comunidade que foram concluídos entre julho de 2014 e junho de 2015, digite "1 de 

julho" e inclua a data real no campo Descrição. 

Atividades de destaque 
Atividades de destaque são aquelas que os clubes se envolvem de forma repetida. Se o tipo de atividade de 

destaque já foi identificado como uma atividade de CSC, a campanha de CSC correspondente será 

automaticamente selecionada na secção Informação detalhada da atividade. Se o tipo de atividade de destaque 

ainda não foi identificado, selecione manualmente a campanha CSC apropriado na seção Informações 

detalhadas da atividade. 

Tipo de atividade 
Clique no botão "Selecione o tipo" para ver todas as categorias e subcategorias de serviços. Atividades que 

contam para a CSC tem um logotipo especial CSC ao lado delas. Os Projetos de Legado do Centenário à 

Comunidade estão localizados sob 

a categoria "Atividades 

Comunitárias e Culturais" e 

também tem um logotipo especial 

ao lado deles.  

Os Projetos de Legado de Nível 1 

aumentam a exposição do seu 

clube à comunidade, como a 

doação de um banco do parque, 

bicicletário ou uma nova placa. Os 

projetos do Nível 2 são 

contribuições maiores, como 

renovação de uma praça, 

implantação de uma horta 

comunitária ou o fornecimento de 
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equipamento médico Os projetos do Nível 3 fazem um impacto significativo na comunidade, como a construção 

de uma clínica, escola, hospital ou biblioteca. 

Selecione a opção que melhor se enquadrar a sua atividade. Se uma atividade é tanto uma atividade do CSC e 

um Projeto de Legado, marque a opção Projeto de Legado apropriada e depois selecione a campanha do CSC 

relevante na seção Informações detalhadas da atividade a seguir. 

Título da atividade 
Digite algumas palavras-chave ou uma frase para ajudar a identificar esta atividade, como uma organização 

parceira ou beneficiários.  

Descrição da atividade 
Digitar uma descrição ajuda os clubes a lembrar das metas, as etapas da ação e os resultados de seus projetos. 

Eles também ajudam LCI a entender os projetos dos clubes e identificar clubes para oportunidades de parcerias, 

financiamento e publicidade. 

Etapa 4: Entre informações detalhadas da atividade 

Compartilhe esta história 
Esta opção é selecionada automaticamente, 

permitindo que todos os usuários do MyLCI 

aprendam os detalhes deste projeto de 

serviço. Desmarque a opção se não quiser a 

mesma. 

Atividade de âmbito distrital  
Selecione esta opção se a atividade de serviço foi organizado pelo distrito. 

Opção da Campanha do Desafio de Serviços do Centenário  
Se você selecionou uma subcategoria que seja identificada como atividade do CSC, a campanha a qual ela se 

aplica deve ser selecionada automaticamente. Se nenhuma das campanhas do CSC for selecionada, mas você 

sente que deveria ter sido, ou se a sua atividade de serviços também for um Projeto de Legado do Centenário à 

Comunidade, selecione manualmente a devida campanha. 

Número de Leões 
Digite o número de Leões do seu clube que se envolveram na atividade de serviço. Incentivamos os clubes 

apenas a reportarem as atividades que envolvem vários associados do clube no serviço.    

Número de horas dos Leões  
Você pode optar por reportar apenas o tempo gasto em serviço propriamente ou o número total de horas de 

preparação e execução de um projeto, mas seja consistente. 

Número de pessoas atendidas  
Para as atividades de serviços que envolvem o serviço direto a indivíduos, forneça o número de pessoas 

atendidas. Para as atividades de serviços que não envolvem o serviço direto a indivíduos, forneça um número 

estimado de pessoas beneficiadas. Há um limite máximo de 3.000 pessoas atendidas e 5.000 árvores plantadas 

por atividade. 

Para as atividades de serviços que sejam implementadas por mais de um clube, todos os clubes devem informar 

sobre a atividade, a fim de receber o reconhecimento do CSC. No entanto, dividam o número total de 

beneficiários entre os clubes participantes. 
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Fundos arrecadados 
Se o projeto for para angariação de fundos, forneça o montante de recursos angariados. Não inclua as 

contribuições em espécie.   

Fundos doados 
Se o projeto for para doação de fundos, forneça o montante de fundos doados. Não inclua as doações em 

espécie.   

Etapa 5: Upload de imagens (opcional) 

Faça o upload de 1 ou 2 

fotografias que capturem o 

impacto e emoção do seu projeto. Pode-se fazer o upload de arquivos JPG, GIF e PNG com menos de 4MB.  

Etapa 6: Salve o seu relatório 

Você deve selecionar "Salvar" para atualizar as informações, para que possa receber o reconhecimento do 

Desafio de Serviços do Centenário e do Projeto de Legado à Comunidade. 

Para mais informações 

Para saber mais sobre o Desafio de Serviços do Centenário e Projetos de Legado do Centenário à Comunidade, visite 

lions100.org. Você também pode enviar um email para programs@lionsclubs.org com dúvidas sobre o Desafio de 

Serviços do Centenário e para LegacyProjects@lionsclubs.org com dúvidas sobre os Projetos de Legado do Centenário à 

Comunidade.                  
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