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O Lions Clube de Riverside está localizado em St. Vital, na região sudeste de Winnipeg, Manitoba, Canadá. O 
clube foi fundado em 1949 com a meta de oferecer serviços não só na região de St. Vital, mas na comunidade 
maior de Winnipeg. Um dos primeiros projetos foi o patrocínio da Rainbow Society, que concedeu desejos 
especiais para crianças lutando contra o câncer infantil e outros problemas de saúde importantes. 
 
Nos últimos 35 anos, o clube tem se concentrado no desenvolvimento e operação contínua das Residências 
Riverside Lions Estates e Riverside Lions Seniors. Ambas residências são dedicadas a fornecer habitação de 
qualidade para idosos e para aqueles que são fisicamente portadores de necessidades especiais, em um 
ambiente que incentiva atividades e interação social. 
 
A residência de Riverside Lions Estates foi fundada em 1984 durante o Ano Internacional dos Portadores de 
Necessidades Especiais. Consiste em 130 apartamentos com unidades de um, dois ou três quartos. Uma suíte 
é utilizada para fornecer hospitalidade para famílias que visitam os residentes. Todo o edifício é acessível para 
cadeiras de rodas, com 69 suítes projetadas especificamente para inquilinos em cadeiras de rodas.   
 
A residência de Riverside Lions Seniors tem 27 unidades para idosos que requerem vida assistida. Estas 
destinam-se a pessoas idosas, cujos desafios físicos tornaram difícil preparar refeições e manter suas casas. A 
residência também tem 48 unidades para idosos que precisam de alojamento de apoio, que oferece supervisão 
24 horas.  
 
Os edifícios estão rodeados de terrenos extensos que incluem mirantes cobertos e um palco totalmente 
funcional para concertos de verão, que foi o projeto do clube de Legado ao Centenário. Ambas as instalações 
têm características extras, como uma sala de jantar e café de serviço completo, bem como, grandes áreas 
sociais onde os residentes se reúnem para atividades e eventos especiais, mas também para encontros simples 
com seus vizinhos.   
 
As instalações são gerenciadas pelos associados do Lions Clube de Riverside, que é um grupo dedicado de 
voluntários que compõem as diretorias do Riverside Lions Non-Profit Housing Inc. e Riserside  
Lions Seniors Residences Inc. Os associados do clube também organizam e se voluntariam  
em vários eventos realizados para os residentes em ambos os prédios, incluindo uma  
“Noite no Havaí” e a Série de Concertos de Verão.  
 
O que é verdadeiramente especial sobre essas residências, são os próprios residentes:  
eles são pessoas muito especiais. Os Leões criaram um lugar aconchegante e  
acolhedor, onde as pessoas se reúnem e cuidam umas das outras. Vários  
estudantes de escolas de ensino médio da área também são voluntários nas  
casas. Os funcionários também são extraordinários, pois compartilham os valores  
dos Leões e se dedicam a fazer o que for necessário para ajudar os moradores.  
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