
NÓS SERVIMOS
O MUNDO E NOSSAS  
COMUNIDADES LOCAIS COM 
ORGULHO, COMPAIXÃO E BONDADE. 
Ainda assim, há um mundo de serviços a ser 
alcançado. Aquele que vive dentro das nossas 
aspirações coletivas. Assim que descoberto, 
abrirá um nível de bem humanitário que o mundo 
nunca viu. Ele existe, em algum lugar,

ALÉM DO HORIZONTE.



PLANEJAR NOSSO 
PERCURSO
Em busca de Novos Horizontes com a Presidente 
Internacional, Gudrun Yngvadottir

No ar fresco do Oceano Atlântico Norte, encontra-se um pequeno país. 

É uma terra definida pela beleza e descobertas naturais. É um lugar forte e de 
inovação inabalável, onde quase 100% da eletricidade provém de fontes renováveis, 
e sete de cada mil pessoas são Leões, a proporção mais alta do mundo.

Então, qual é esse país pequeno, mas tão  impressionante?

É a Islândia, e também o lar da nossa Presidente Internacional de 2018-2019, 
Gudrun Yngvadottir. A Presidente Gudrum se afiliou ao Eik Lions Clube em 1992, e 
a partir de então, tem servido sua comunidade local e ao mundo, com amor, cuidado 
e o vigor que tanto os Leões quanto a Islândia são conhecidos.



“ PARA IR ALÉM DOS NOSSOS 
LIMITES, DEVEMOS ATUAR 
DENTRO DOS NOSSOS CLUBES, 
COMUNIDADES E DENTRO DE 
NÓS MESMOS.”

 Gudrun Yngvadottir, Presidente Internacional



IR ALÉM, JUNTOS
Se visitar a Islândia, há uma frase que ouvirá com 
frequência. Seu significado é simples e inspirador, e 
resume a capacidade islandesa de alcançar o que é 
aparentemente impossível.

“TATA REDDAST”
—isso significa que, por maior que seja o problema, de 
alguma forma tudo vai acabar bem, com o trabalho árduo, a 
confiança e a comunidade.

Com essa atitude liderando o caminho, as pessoas da Islândia 
têm sido um exemplo para o mundo, de como viver em 
harmonia com seus vizinhos e com o planeta. 

país mais pacífico do 
mundo, de acordo com o 
Índice Global da Paz 

país mais saudável do mundo, 
de acordo com  o Índice de 
Saúde Global da Bloomberg

país mais feliz do mundo, de 
acordo com o Relatório Mundial 
da Felicidade

#01

#02

#03

Considere estas notáveis estatísticas islandesas:



O senso de união que ajuda a Islândia prosperar é a mesma atitude que permite 
os Leões do globo a tornarem suas comunidades mais fortes, mais saudáveis e 
mais seguras.

Ser Leão é ter uma experiência única, e uma incrível honra. Nossas 
comunidades dependem de nós para atender às necessidades, que do contrário 
não seriam atendidas. Nos confiam o cuidado de alguns dos nossos vizinhos 
mais vulneráveis, vidas e futuros que podem ser mudados para sempre por um 
ato de bondade.  Somos homens e mulheres que sabem que contribuir com a 
comunidade é algo que muda vidas. Incluindo as nossas próprias.

Há um brilho quando as pessoas se unem para o serviço. Quando nos unimos 
para melhorar nossas comunidades, nos tornamos melhores. E mais perto das 
pessoas que servimos. 

JUNTOS, PODEMOS IR ALÉM DOS NOSSOS LIMITES. 
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ONDE OS HORIZONTES SE 
ENCONTRAM
Com os olhos no futuro, a presidente Yngvadottir vai ajudar os Leões a 
descobrir mais projetos de serviços impactantes e maiores resultados de 
serviço. Ela é uma defensora resiliente de LCI Adiante e acredita em promover 
as habilidades e benefícios essenciais dos Leões, como forma de alcançar a 
meta de servir 200 milhões de pessoas por ano até 2021. 

O enfoque deste ano é um desafio para todos os Leões seguirem além 
das suas barreiras de serviço. Se um horizonte é visto não como um limite 
inalcançável, mas sim como um destino em evolução que pode ser alcançado 
através da bondade e da compaixão, então juntos os Leões podem oferecer 
ainda mais para mais pessoas do que jamais pensamos ser possível.  



Podemos alcançar isso, se tivermos o 
enfoque de maximizar as quatro áreas 
importantes do Lions:

01  Avançar com a afiliação.
Cada associado importa. Convidar novos 
associados e manter os associados atuais 
engajados, é a melhor maneira de criar o 
serviço mais forte possível. Em muitas regiões, 
também precisamos ter o enfoque de convidar 
as mulheres para se juntarem a nós, para 
alcançarmos nosso potencial total.

02  Aumentar o desenvolvimento da 
liderança
Todo Leão é um líder. Ao fornecer aosassociados 
habilidades de liderança e aumentar as 
oportunidades de liderança para as mulheres, 
podemos ajudar todos os Leões a alcançarem o 
seu potencial.  

03  Promover o companheirismo entre 
os Leões 
Amizade é o componente principal entre os 
Leões. As relações que desenvolvemos são para 
toda a vida, e criamos vínculos que tornam o 
nosso serviço muito forte. Vamos nos certificar 
de que isso aconteça  através da experiência de 
cada associado do clube.

04 Compartilhar nossas histórias 
Contar histórias é algo muito poderoso. Quando 
compartilhamos nossas histórias de serviços que 
mudam a vida das pessoas, nossas comunidades 
vão entender quem somos e o que fazemos. A 
Media social eomarketing podem nos ajudar a 
transmitir mensagens e convidar outras pessoas 
a se juntarem a nós, para fazermos a diferença. 

Podemos alcançar um novo mundo de 
serviços que está além do horizonte. 

“ SEMPRE HÁ UM 
OBSTÁCULO. OS 
LEÕES TRANSFORMAM  
OBSTÁCULOS EM 
OPORTUNIDADES.”

 -  Gudrun Yngvadottir, Presidente Internacional



Buscar por um novo percurso nunca é fácil. Alcançar o serviço que está além do 
horizonte, exigirá que os Leões atuem dentro de seus clubes, de suas comunidades e 
dentro deles mesmos. Isso significa desenvolver novos recursos, ter uma motivação 
renovada e uma estratégia claramente definida. 

Lions Clubs International e a Fundação de Lions Clubs International desenvolveram 
programas e ferramentas para ajudar ao longo do caminho. Isso inclui uma estrutura 
global de suporte, subsídios para aumentar seu impacto e novas causas de serviço 
globais, que estão unindo os Leões ao redor das necessidades humanitárias urgentes.

Ao utilizar programas e iniciativas voltadas para aumentar a capacidade de servir dos 
clubes e dos indivíduos, seremos capazes de oferecer um bem maior às pessoas de 
todos os lugares.

APROVEITAR O 
IMPULSO
Aproveitar a Força de 1,4 milhão de Leões
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NO COMANDO DAS 
DESCOBERTAS
Os programas que nos levarão a um 
melhor serviço.



Nossas Causas Globais 
Os Leões estão apoiando as novas causas globais para 
definir nosso segundo século de serviços e atender às 
necessidades emergentes. Os Leões estão servindo as 
áreas da visão, fome, meio ambiente, câncer infantil e 
o nosso novo enfoque de serviço global, o diabetes. A 
nossa meta é de servir 200 milhões de pessoas por ano 
até 2021.      

Fundação de Lions Clubs International (LCIF)
Este ano a LCIF comemora seu aniversário de 50 anos. 
Nos últimos 50 anos, a LCIF concedeu mais de US$ 1 
bilhão em subsídios, oferecendo ajuda a milhões de 
pessoas ao redor do mundo. Conforme as necessidades 
do mundo continuam a mudar, a LCIF continua a mudar 
também. No começo deste ano Leonístico, a LCIF 
lançou uma campanha de capital de três anos de US$ 
300 milhões, para apoiar as novas iniciativas que estão 
no horizonte. Conforme os Leões continuam a criar uma 
mudança positiva nas comunidades de todo o mundo, a 
LCIF estará presente para apoiá-los. Quando os Leões 
e a LCIF trabalham unidos, as atividades de serviço 
atendem mais pessoas e causam um impacto maior.

A Equipe Global de Ação
Esta equipe reúne o poder da Equipe Global de 
Liderança (GLT), Equipe Global do Quadro Associativo 
(GMT) e a Equipe Global de Serviço (GST). Ao combinar 
os recursos e os conhecimentos destes três segmentos 
importantes, a Equipe Global de Ação busca aumentar 
a afiliação global para 1,7milhão de associados até 
2021. Com o aumento do quadro associativo, os Leões 
poderão fazer muito mais, por mais pessoas ao redor do 
mundo do que antes.

Afiliação Equilibrada
Para que o Lions seja verdadeiramente o líder global 
em serviço, precisamos de um quadro associativo 
equilibrado de homens e mulheres solidários. Vamos 
trabalhar em estreita colaboração com a Equipe Global 
de Ação para desenvolver novas estratégias, programas 
e parcerias que podem nos ajudar a aumentar o número 
de mulheres associadas e líderes.

O Horizonte é Nosso



Como a maior organização de serviços 
do mundo, somos uma força em prol 
do bem. E hoje, cabe aos Leões, mais 
do que nunca, liderar o caminho e ser 
o exemplo para que os outros possam 
seguir. 

Os Leões já provaram o que uma 
comunidade focada em serviço 
humanitário pode alcançar. Somos os 
agentes do bem por mais de 100 anos. 
Agora, à medida em que entramos 
no nosso segundo século de serviços, 
devemos aproveitar a oportunidade para  
exceder todas as expectativas, incluindo 
as nossas próprias, e provar que 
podemos continuar a nossa trajetória 
ascendente de serviços para e além do 
futuro previsível. 

Comece a 
Navegar
São necessárias ambições 
grandiosas para alcançar metas 
grandiosas.





em direção à meta de LCI Adiante de servir  
200 milhões de pessoas até 2021.

Adicionar 01 novo projeto de serviço por ano  
dentro de cada clube vai significar

47 mil novos 
horizontes  
descobertos 11

É uma fórmula simples, mas com resultados incríveis:, 

PLANEJE SEU DESTINO
Todo clube tem um projeto dos sonhos. Um projeto que não foi 
concluído, devido aos obstáculos no caminho. Agora, é o momento certo 
para reviver aquele projeto, ou identificar um novo e dar continuidade. 

milhões a mais 
de pessoas 
servidas



Se você focar no seu destino e planejar um novo 
percurso, então venceremos nossos maiores desafios. 
Permita que estes simples motivadores o ajude a 
alcançar a meta de serviço que sempre sonhou. 

 Navegue com propósito

 Seja estratégico e íntegro

 Seja flexível para a necessidade de mudanças

 Seja honesto sobre suas limitações

 Torne sua meta de serviço uma realidade

 “TATA REDDAST” 



O HORIZONTE É SEU
Conquiste-o. Você é um Leão. 
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