Guia de Planejamento do
Centenário para Clubes
Liderar através do serviço
Convidar para causar impacto
Conectar-se com a comunidade

Participe da comemoração do Centenário!
A Comemoração do Centenário reúne os Leões para comemorar os 100 anos de existência transformando vidas
por meio do trabalho humanitário. Começando com o lançamento em julho de 2014 e terminando em junho de
2018, Leões de todo o mundo estão participando da comemoração, expandindo nosso impacto comunitário
através de projetos de serviço e inspirando outros a se unirem a nós nesses serviços. Os clubes desempenham
um papel fundamental no sucesso do Centenário. Este guia vai ajudá-lo a planejar o serviço e a comemoração do
seu clube.
A nossa Comemoração do Centenário global baseia-se em três temas:
LIDERAR ATRAVÉS DO SERVIÇO
Lions Club International desenvolveu-se a partir de duas palavras: “Nós servimos”. O serviço ao próximo é um dos
destaques da nossa Comemoração do Centenário. Todos os clubes estão convidados a aceitar o Desafio de
Serviços do Centenário, para coletivamente ajudarmos 100 milhões de pessoas em quatro áreas de enfoque:
juventude, visão, fome e meio ambiente.
CONVIDAR PARA CAUSAR IMPACTO
Para atender às necessidades crescentes de nossas comunidades, o número de associados deve aumentar. Cada
novo associado nos permite impactar a vida de 30 pessoas. Os novos Leões vão assegurar nosso lugar como líder
global em serviços humanitários nos próximos 100 anos.
CONECTAR-SE COM A COMUNIDADE
Como Leões, identificamos as necessidades das comunidades e agimos para atender a tais necessidades. Durante
o Centenário, incentiva-se os clubes a fortalecerem seus laços com as comunidades por meio da implementação de
um Projeto de Legado à Comunidade que gere um impacto visível e duradouro.

Cronograma
Para que se conectem a cada um dos temas, incentiva-se os Leões a participarem das diversas atividades
destacadas no cronograma abaixo, durante todo o Centenário.

CONVITES 2015-2016

COMEMORAÇÃO 2016-2017

DEDICAÇÃO 2017-2018

• Crie o plano do Centenário do
seu clube
• Emposse pelo menos
3 novos associados
• Execute 4 atividades de
serviço, uma em cada área
de enfoque

• Execute um Projeto de Legado
à Comunidade
• Comemore com seu clube!
• Emposse pelo menos
3 novos associados
• Execute 4 atividades de
serviço, uma em cada área
de enfoque

• Alinhe seu clube à direção
futura da Associação,
apresentada na Convenção
de Chicago
• Emposse pelo menos
3 novos associados
• Execute 4 atividades de serviço,
uma em cada área de enfoque

Leões em todo o mundo

Durante todo o Centenário,
se conectarão e impactarão a vida de milhões de pessoas nas comunidades
em todas as partes do mundo. – IP Yamada (2015-2016)

Os cinco passos para o sucesso dos clubes
Este guia é um recurso para ajudar seu clube a identificar, planejar e executar as atividades de Comemoração do
Centenário. Siga estes cinco passos para elaborar o plano do Centenário do seu clube: identifique os líderes do
Centenário, envolva os associados do seu clube, crie um plano, aja e compartilhe seu sucesso.
1. Identifique os líderes do Centenário no clube para atuarem como coordenadores nas atividades
relacionados ao Centenário até junho de 2018. A identificação de um Assessor ou Comitê do Centenário no
seu clube ajudará a promover o sucesso do plano do Centenário e das atividades relacionadas. O Assessor
é responsável por orientar o processo de planejamento e a implementação das atividades relacionadas ao
Centenário do seu clube. A descrição da função do Assessor do Centenário para o Clube pode ser
encontrada na caixa de ferramentas em Lions100.org.
2. Envolva os associados do seu clube nos projetos, premiações, relatórios e prazos ligados ao Centenário.
Peça opiniões aos associados de seu clube sobre as metas e atividades, além de ideias sobre como
gostariam de comemorar o Centenário. Crie empolgação sobre a comemoração em seu clube,
compartilhando os Vídeos do Centenário em Lions100.org e envolvendo os demais na criação de um plano
do Centenário.
3. Crie um plano para assegurar o sucesso da comemoração do clube. Um plano de boa qualidade inclui
metas que possam ser alcançadas durante a Comemoração do Centenário. Para ajudá-lo a planejar e
executar todos os componentes do Centenário, crie um Plano de Comemoração do Centenário para o
Clube, a ser seguido até junho de 2018. Para assisti-lo na criação deste plano, utilize a Planilha de
Planejamento das Atividades do Centenário para cada uma das atividades relacionadas ao Centenário
listadas a seguir. Estes recursos podem ser encontrados na Caixa de ferramentas em Lions100.org. Caso
você necessite de ajuda adicional para criar as metas, utilize o curso online “Estabelecimento de Metas”,
disponível no Centro Leonístico de Aprendizagem.
Desafio de Serviços do Centenário: Defina uma meta de serviços para o seu clube. Os clubes devem
planejar atividades de serviço para cada uma das áreas de enfoque e cada ano do Centenário. Utilize a caixa
de ferramentas encontrada em Lions100 para ajudá-lo a planejar, executar e reportar as atividades de serviço
de seu clube. É essencial reportar o serviço do seu clube no MyLCI para que sua participação contribua para
a nossa meta do Centenário!
Prêmios por Aumento de Associados do Centenário: Defina uma meta de aumento de associados para
o seu clube. Através dos Prêmios por Aumento de Associados, incentiva-se os Leões a adicionar pelo menos
três novos associados anualmente e patrocinar um novo clube. Para ajudá-lo a planejar o recrutamento de
novos associados, consulte o Guia de Recrutamento de Novos Associados para Clubes ‘Simplesmente
Convide’. Você pode encontrar o guia pesquisando por “Simplesmente Convide” em Lions100.org.

Tenho profundo respeito pelos

Leões que assumem o trabalho do Centenário. A força de
nossos voluntários em todo o mundo assegurará o sucesso do nosso Centenário!
– Presidente do Comitê de Ação do Centenário, PIP Moore (2015-16)

Projetos de Legado do Centenário à
Comunidade: Dê um presente duradouro do seu
clube para a comunidade, aumentando a presença
visual dos Leões e suas atividades. Considere as
necessidades da comunidade ao fazer o planejamento
deste projeto.
Comemoração do Centenário: Celebre os 100 anos
do nosso impacto como Leões com seu clube e sua
comunidade. Pense em como esta comemoração
poderá inspirar os associados, infundir orgulho e
aprofundar a conexão entre a comunidade e o clube.
4. Tome medidas para assegurar que sua
Comemoração do Centenário seja um sucesso.
Acompanhe as ações em sua Planilha de
Planejamento de Atividades do Centenário. Monitore
seu progresso e ajuste o plano quando necessário.
Mantenha seu clube a par do progresso e das
próximas atividades.
5. Compartilhe seu sucesso e o Plano do Centenário
com o Coordenador do Centenário de Distrito.
Reporte suas atividades de serviços e o projeto de
Legado no MyLCI. Compartilhe com sua comunidade,
assim como em mídias sociais e com a imprensa.
Para maiores informações sobre como reportar as
atividades do Centenário no MyLCI, visite a Caixa de
ferramentas em Lions100.org.

Dica:
Estabeleça metas

Inteligentes!
ESPECÍFICAS - uma meta específica
tem maior chance de ser atingida do
que uma meta generalizada. O seu
objetivo terá mais enfoque se for claro.
MENSURÁVEIS - Quando você
consegue medir seu progresso,
mantém-se no caminho certo. Se você
não consegue medir suas metas, não
pode administrá-las.
VIÁVEIS - Certifique-se de ter controle
sobre a realização de suas metas. Se
você não tiver controle, não terá
sucesso.
REALISTAS - As metas devem ser
desafiadoras, mas também viáveis.
DELIMITADAS - Defina um prazo para
a realização das metas: na próxima
semana, em três meses, até o fim do
ano. Ter um objetivo lhe dará uma
visão clara sobre a meta a ser focada.

Lembrete:
Entre em contato com seu Coordenador do Centenário de Distrito para compartilhar os planos do
Centenário, conhecer mais recursos e se manter informado sobre como outros clubes estão
comemorando. Descubra quem é o seu Coordenador do Centenário de Distrito em Lions100, na
seção Sobre.

O nosso Centenário terá muito mais sucesso quando os clubes
se envolverem por meio do serviço e da comemoração! Junte-se a nós!
– 1º VP Corlew (2015-2016)

Lista de verificação do Centenário para meu clube
■ Criar um Plano do Centenário para o Clube, definindo as atividades do
Centenário do clube até 2018
■ Participar do Desafio de Serviços do Centenário, realizando atividades
de serviço em cada uma das áreas de enfoque a cada ano do
Centenário
■ Convidar e manter pelo menos três novos associados a cada ano do
Centenário e patrocinar um novo clube
■ Planejar e executar um Projeto de Legado do Centenário à Comunidade
que gere um impacto duradouro em minha comunidade em 2016-2017
■ Planejar uma comemoração do Centenário para o meu clube no ano da
comemoração em 2016-2017
■ Alinhar o clube ao futuro enfoque da Associação, a ser anunciado na
Convenção de Chicago, em 2017
■ Reportar as Atividades do Centenário do meu clube no MyLCI todos os
anos durante a Comemoração do Centenário

O Centenário é uma ocasião para todos os Leões
comemorarem nossos 100 anos de história e vislumbrarem nosso futuro de mais
100 anos de serviço. Este é um momento empolgante para ser Leão!
– 2º VP Aggarwal (2015-2016)

Plano de Comemoração do Centenário do Clube
Esta planilha é um recurso para os clubes criarem um Plano de Comemoração do Centenário de alto nível que termina em
junho de 2018. Utilize-a para identificar as atividades/projetos do Centenário que seu clube realizará em cada ano da
Comemoração do Centenário.
Desafio de Serviços do Centenário: Planeje uma atividade a ser realizada para cada área de enfoque
Área de enfoque Declaração da meta
Juventude

2015-2016

Visão
Fome
Meio ambiente
Prêmios por Aumento de Associados do Centenário: Planeje como seu clube dará posse a pelo menos três
novos associados
Declaração de meta:
Projetos de Legado do Centenário à Comunidade: Planeje como seu clube deixará um legado durante o ano
Leonístico de 2016-2017
Declaração de meta:
Comemoração do Centenário: Planeje uma comemoração do clube durante o ano Leonístico de 2016-2017
Declaração de meta:
Desafio de Serviços do Centenário: Planeje uma atividade a ser realizada para cada área de enfoque
Área de enfoque Declaração da meta
Juventude

2016-2017

Visão
Fome
Meio ambiente
Prêmios por Aumento de Associados do Centenário: Planeje como seu clube dará posse a pelo menos três
novos associados
Declaração de meta:
Projetos de Legado do Centenário à Comunidade: Inicie um Projeto de Legado, preferivelmente durante o ano
Leonístico de 2016-2017
Declaração de meta:
Comemoração do Centenário: Comemore com o seu clube, preferivelmente durante o ano Leonístico de
2016-2017
Declaração da meta/atividade planejada
Desafio de Serviços do Centenário: Planeje uma atividade a ser realizada para cada área de enfoque
Área de enfoque Declaração da meta
Juventude

2017-2018

Visão
Fome
Meio ambiente
Prêmios por Aumento de Associados do Centenário: Planeje como seu clube dará posse a pelo menos três
novos associados
Declaração de meta:
Projetos de Legado do Centenário à Comunidade: Conclua um Projeto de Legado, que não tenha sido
concluído durante o ano Leonístico de 2016-2017
Declaração de meta:
Dedicação ao Centenário: Planeje como alinhar seu clube à futura direção da Associação.

Planilha de Planejamento de Atividades do Centenário
Utilize esta planilha para desenvolver um plano mais detalhado, que inclua medições de sucesso, marcos de projetos e
os recursos necessários para cada declaração de meta de atividade do Centenário que conste em sua Planilha de
Planejamento da Comemoração do Centenário para o Clube. Cada atividade/projeto do Centenário deve ter uma planilha
preenchida para cada ano do Centenário, quando apropriado.
Tipo de projeto: Identifique a atividade do Centenário associada a esta planilha de planejamento
■ Desafio de Serviços do Centenário
■ Prêmios por Aumento de Associados do Centenário
(Circule uma das opções: Juventude, Visão, Fome, Meio ambiente)
■ Projeto de Legado do Centenário à Comunidade
■ Comemoração do Centenário
Declaração de meta: Identifique sua meta de alto nível em relação à atividade do Centenário específica. Extraia esta
declaração de meta do seu Plano de Comemoração do Centenário para o Clube.

Medições do sucesso: Como você saberá se obteve ou não sucesso?

Marcos do projeto: Relacione as principais etapas necessárias para a execução de sua atividade.
(Considere também a criação de uma lista separada e detalhada de todas as tarefas/ações requeridas.)

Data de finalização
Comitê/Leões Responsáveis: Identifique os Leões que conduzirão o planejamento e a implementação deste projeto.

Recursos necessários: Considere fundos, participantes, materiais e recursos adicionais necessários para concluir
este projeto.

Obstáculos/desafios potenciais

Soluções

Relatórios: Informe as realizações e as datas de conclusão do seu projeto do Centenário (quando aplicável, inclua o número
de pessoas beneficiadas, associados empossados ou o envolvimento da comunidade no campo Descrição das realizações
do projeto, abaixo).
Data de finalização
Descrição das realizações do projeto
Data que foi reportado no MyLCI
Data que foi informado ao Coordenador do Distrito

Desenvolvimento Global
Lions Clubs International
300 W 22nd St
Oak Brook, IL, 60523-8842 EUA
Telefone: (630) 571-5466
Fax: (630) 571-1692
Email: LCI@lionsclubs.org
Website: www.lionsclubs.org
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