
Siga o Facebook do Lions Quest no DMLC 

https://www.facebook.com/lionsquestdmlc


NOSSO LEMA NO LC-6 



   1. Administração do Clube e do MY LCI: o Lions e LEO 
clubes que licenciam o uso de Lions Quest em sua comunidade aprendem a manter uma 
atividade contínua, com disciplina e organização. Toda atividade, divulgação e recursos 
devem ser registrados como ação na atividade permanente cadastrada do clube, dar 
destaque distrital e todo e qualquer valor para compra de lanches, prêmios, uniformes 
aos alunos e projeto ser caracterizado como doação a LCIF. Mensalmente, as atividades 
registradas em My LCI oportunizam uma visão do cronograma em execução.  

    
   2. Sustentabilidade: recursos materiais e humanos devem ser providos 

ao programa desde a fase de pré implantação, na implantação, na execução e na 
expansão. Companheiros leões e leos devem se dividir com diferentes atribuições que 
completam uma equipe: coordenador administrativo, coordenador pedagógico, 
coordenador de reuniões de pais, coordenador de campanhas e eventos, coordenador 
de divulgação. Uma campanha de arrecadação local deve manter aporte a conta de 
atividades do clube, os valores destinados de forma criteriosa e tratada como doação a 
LCIF nos informes mensais. Valores de arrecadação e valores de custos operacionais e 
materiais devem ser preenchidos nos campos destinado a cada registro de My LCI, bem 
como o número de leões e pessoas impactadas. 



   3. Perenizar o programa: Finalizar um ano letivo com Lions Quest na 
grade escolar pode ser um desafio maior que alguns imaginam, por isso, quando um 
programa consegue permanecer por vários anos, atingimos um patamar de excelência 
em programa social. Vamos fazer o endosso anual ou a cada nova instituição atualizando 
dados e quantidade de alunos e educadores. Fazer visitas trimestrais ao patrocinador da 
entidade e demonstrar os resultados. Apresentar os benefícios e as novas conquistas de 
Lions na comunidade. Envolver a governadoria em visitas aos projetos. Fazer eventos de 
destaque nas mídias. Manter pais e professores fãs do projeto para defenderem sua 
continuidade.  

 
   4. Resultados: Fazer o controle mensal de professores e alunos, da 

participação de pais nas reuniões e volume de arrecadação nas campanhas. Números 
revelam uma tangibilidade imediata, mensura o desempenho e direciona a novas metas. 
Resultados podem ser positivos ou negativos, de acordo com o gerenciamento do 
programa. Os coordenadores locais, professores e entidades sabem que muitos dos 
resultados intangíveis virão a longo prazo, mas o gerenciamento das ações deve ser a 
curto prazo. O tempo e o alinhamento que se destina ao projeto devem ser proporcional 
ao número de pessoas que se deseja impactar. 

 
 



Siga o Grupo de Educadores e Gestores do Lions Quest LC-6 

https://www.facebook.com/groups/572282809510461/
https://www.facebook.com/groups/572282809510461/
https://www.facebook.com/groups/572282809510461/


Siga o Grupo de Educadores e Gestores do Lions Quest LC-6 

https://www.facebook.com/groups/572282809510461/
https://www.facebook.com/groups/572282809510461/
https://www.facebook.com/groups/572282809510461/


Cerimônia de Encerramento  
com entrega de 33 certificados 



Esfera  Pública 
Municipal e 
particular 
539 alunos 

 

Work shop II 
Matão-Região C 
23 capacitados 

Work shop III 
Palmeira d’Oeste  

Região A 
33 capacitados 

Work shop I 
Guaíra -Região E 
19 capacitados 

Convênio 
Esfera  

particular 
 

Convênio 
Esfera  Pública 

Municipal e 
CRAS 

 



•  3 Works Shops realizados:   19 capacitados em Guaíra, 23 em 
Matão e 33 em Palmeira d'Oeste 
 

•  529 alunos certificados no ano letivo de 2014 nas 17 turmas 
das escolas municipais de Guaíra e 10 alunos participantes na 
escola particular Iun Curumin,  
 

•  2 atividades de angariação de mantimentos em Guaíra com 
mais de 1 tonelada de bolachas e caixas de leite doadas a 
entidades beneficentes a menores carentes e assistidos pelo 
Hospital do Câncer, principalmente a Casa do Vovô Antônio de 
Barretos  
 

•  atividades de premiação entre alunos como viagem ao 
Zoológico e Jantar com Pais para turmas que mais doaram 
mantimentos 
 

•  confecção de coletes de Lions Quest com a logomarca e tema 
do programa 
 



Esfera  Pública 
Municipal e 
particular 
225 alunos 

Matão 
Região C 

Palmeira d’Oeste  
Região A 

Guaíra 
Região E 

Esfera  
particular 
15 alunos 

Esfera  Pública 
Municipal e CRAS 

145 alunos 

Passos  
Região E 

Esfera  Pública 
Municipal e CAPP 
400 + 285 alunos 





• Assessoria 
    CLMJ Luís Mendes de Oliveira - LC Franca Cidade Nova 

    CaL Adriana Salatini Abud - LC Franca Cidade Nova 

 

• Coordenadores 
    CL Nélson Guiroto – LC Guaíra 

    CL José Muza – LC Guaíra Águas Correntes 

    CLMJ Ronald Tristão – LC Matão 

    CLMJ Silvia Suman Curti – LC Palmeira d´Oeste 

    CL André Godoy – LC Passos 

 

WE SERVE 
 

 


