Lions Clubs International
Comemorando 100 anos de serviço
A nossa Comemoração do Centenário reúne os Leões para comemorar 100 anos de serviços humanitários que mudam vidas.
Começando com o lançamento em julho de 2014 e terminando em
junho de 2018, os Lions clubes de todo o mundo vão participar da
festa, expandindo o nosso trabalho em projetos comunitários e
inspirando outros a se juntarem a nós no serviço.
Este é um momento especialmente emocionante de ser um Leão.
Vamos comemorar juntos!

Como o Lions clube pode comemorar e servir
Liderar
através do
serviço

Convidar
para
provocar
impacto

Conectarse com a
comunidade

Organizando projetos do Desafio de Serviços do Centenário
para beneficiar a juventude, visão, combate à fome e meio
ambiente
... e compartilhando os seus sucessos com a mídia local
e no MyLCI.
Participando dos Prêmios de Aumento de Associados do
Centenário, convidando novos associados e patrocinando
um novo clube
...e incentivando os novos associados a participarem dos
projetos de serviços do Centenário.
Identificando as necessidades da sua comunidade e planejando um Projeto Comunitário do Centenário para provocar
um impacto local duradouro
...e compartilhando os projetos do Centenário através da
mídia social com o hashtag #LIONS100.

Recursos do Centenário
Visite http://lions100.lionsclubs.org/PO/index.php para tudo relacionado ao
Centenário, como guias de planejamento, ideias de projetos, apresentações e vídeos
para inspiração
Entre para o Desafio de Serviços do Centenário em
http://lionsclubs.org/servicechallenge-po
Convide novos Leões para participar do serviço e da comemoração em
http://lions100.org/CentennialMembership-PO/
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Comece hoje
mesmo a sua
comemoração do
Centenário!
1. Fale com o seu clube sobre
o Centenário e os convide a
participar da comemoração.
2. Escolha um Assessor de
Clube do Centenário e/ou
um comitê.
3. Crie um plano para o seu
clube Liderar através do serviço, Convidar para provocar
impacto e se Conectar com
a comunidade.
4. Mostre o plano ao seu
Coordenador do Centenário
de Distrito — outros clubes
podem se beneficiar das
suas ideias.
5. Mostre o impacto do seu
serviço através do MyLCI em
https://mylci.lionsclubs.org/
Login.aspx?l=PO.

