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Desde 1917 os Leões servem às suas comunidades com dedicação e 
contribuem para o desenvolvimento e bem-estar de milhões de pessoas no 
mundo todo. Na celebração do centenário da Associação Internacional de 
Lions Clubes, os Leões são incentivados a contribuir para ultrapassarmos a 
meta do Desafio de Serviço do Centenário: servir 100 milhões de pessoas 
até dezembro de 2017, por meio da participação em Campanhas de Ação 
para Serviços Globais. 
 
• Agosto – Como Engajar os Jovens 
• Outubro – Compartilhando a Dádiva da Visão 
• Dezembro/janeiro – Alívio à Fome 
• Abril – Proteção ao Meio Ambiente 
Planeje as atividades e campanhas do seu clube! 
 

Os dirigentes de Lions Clubes são incentivados a motivarem seus 
associados, organizarem campanhas e a informarem as atividades de 
serviço por meio do MyLCI, o sistema on-line de relatório de atividades e 
movimento de associados.  
Estes relatórios devem ser elaborados de maneira clara, completa e concisa, 
anexando fotos ao estilo e qualidade de reportagem jornalística. 
Compartilhar esta informação é fundamental, pois permite ampla 
divulgação em nossa Associação. 
Mas para potencializarmos as nossas ações, devemos fortalecer cada um 
dos nossos Lions Clubes. O Processo de Excelência de Clube (CEP) é um 
processo interativo e divertido, que une os associados para que eles vejam 
como o clube está hoje, planejem e antevejam como estará amanhã. Oferece 
as ferramentas para maximizar o serviço voluntário, melhorar a eficiência 
                                                       
1INSTRUÇÃO LEONÍSTICA para utilização em Lions Clubes. Foi presentada originalmente no LC Marília 
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do clube e aprimorar a experiência de cada associado. O CEP é o recurso 
perfeito para qualquer clube que queira atingir a excelência! 
Temos duas versões de CEP: CEP Lite onde um associado do próprio clube 
poderá desenvolver a oficina de trabalho e o CEP Pro onde um facilitador 
capacitado por LCI desenvolve as atividades. 
Inscreva o seu clube no CEP! 

Para fortalecer ainda mais o seu clube, que tal: Convide alguém, 
Simplesmente Convide, Mantenha Alguém, Inicie Um Novo Clube (ou 
Núcleo). 
 

Os Prêmios de Aumento de Associados da Comemoração do Centenário 
oferecem a todos os Leões e Lions Clubes a oportunidade de ganhar 
prêmios de edição limitada por convidar novos associados e por ajudar a 
organizar novos clubes. 
Seja reconhecido como…Patrocinador do Centenário 
Patrocine um novo associado e seja imediatamente reconhecido como um 
Patrocinador do Centenário, receba um distintivo de edição limitada e um 
certificado. 
 
Seja reconhecido como…Organizador de Clube do Centenário 
 
Ajude a organizar um novo clube e seja reconhecido imediatamente como 
um Organizador de Clube do Centenário, receba um distintivo de edição 
limitada e um certificado. 
Por fim, desenvolva o seu clube, à sua maneira! 
 
O guia O seu clube, a sua maneira vai ajudar o seu clube a personalizar as 
reuniões para melhor atender às necessidades e estilos de vida dos 
associados. O Guia inclui um exercício simples e divertido para ajudar a 
determinar quais elementos da reunião se deve manter e quais se deve 
mudar, bem como um processo para a introdução gradual das mudanças! 
Faça você Leão a diferença no seu Clube, e faça que seu Clube celebre com 
serviço voluntário significativo, resultados, e sucesso o Nosso Centenário! 
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