COMMUNITY
LEGACY
PROJECTS

Construa o
seu Legado

Leonístico!
Conecte-se com a comunidade planejando um Projeto de
Legado do Centenário à Comunidade durante a
Comemoração do Centenário. Os Projetos de Legado são
dádivas visíveis às comunidades, com o propósito de celebrar
o nosso centenário e criar um legado duradouro das suas
contribuições de serviço.

Planeje o Projeto de Legado
Os Lions clubes do mundo inteiro são incentivados a
concluir um Projeto de Legado até 30 de junho de 2018.
Como há três níveis de participação, todos os clubes têm a
oportunidade de se envolver.

Promova o Projeto de Legado
O Projeto de Legado é uma oportunidade para você mostrar
o seu projeto e clube à comunidade. Estas dicas podem
ajudá-lo a maximizar esta grande oportunidade de RP:
• Cerimônia de inauguração – Realize uma cerimônia de
inauguração ou de corte da fita e convide a sua
comunidade e a mídia para participar.
• Mídia Social – Compartilhe o seu projeto na mídia social
e peça a sua comunidade para compartilhar fotos do
local do seu Projeto de Legado. Use o hashtag
#Lions100 em todos os seus posts sobre o Centenário.
• Mídia Local – Envie um comunicado à imprensa ou
peça a um repórter para ajudá-lo a contar a sua história.

Reporte o Projeto de Legado
Certifique-se de reportar o seu Projeto de Legado utilizando o
Relatório de Atividades de Serviço no MyLCI, no tipo de
atividade Comunitária e Cultural. Os clubes podem ganhar um
emblema de estandarte especial, e projetos selecionados
serão apresentados no site de LCI, mídias sociais
e Revista LION.

Comece a planejar o seu Projeto de Legado ainda hoje!

Escolha abaixo entre as ideias de projetos ou crie a sua própria para atender às
necessidades específicas da sua comunidade.

Fique mais exposto dentro
da Comunidade

nível

•
•
•
•

Coloque novas placas do Lions
Doe um banco de praça
Inaugure uma estátua
Patrocine uma fonte na praça local

Dê um presente à comunidade

nível

• Renove uma praça ou parque
• Construa uma passarela sobre
uma rua movimentada
• Financie recursos tecnológicos
para os deficiências visuais
• Doe um veículo para uma
organização comunitária

Provoque um impacto junto
à comunidade

nível

•
•
•
•

Construa uma clínica
Amplie uma biblioteca ou escola
Desenvolva um centro de treinamentos
Equipe um hospital da área

Todos os Projetos de Legado devem ser identificados com uma sinalização ou
placa indicando que o projeto foi doado pelo seu Lions Clube.

Escolha o seu projeto e comece a construir o seu
Legado Leonístico ainda hoje!
Visite Lions100.org para saber mais.
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