Maneiras de

comemorar!
Há 100 anos, os Leões servem comunidades
em todo o mundo e melhoram a vida de milhões
de pessoas. Temos que comemorar isto!
Veja abaixo algumas formas de se divertir com o seu
clube e compartilhar o orgulho de ser Leão junto a sua
comunidade. Escolha na lista ou crie as suas próprias
maneiras de celebrar o Centenário de Lions!

LIDERAR ATRAVÉS DO SERVIÇO
1. Organizar algum tipo de torneio de jogos e doar os proventos a LCIF
2. Reunir 100 pessoas para um projeto de serviço e distribuir a eles camisetas, buttons ou chapéus do
Centenário
3. Realizar uma maratona de dança do Centenário para financiar o seu próximo projeto de serviço
4. Criar um livro com 100 receitas e doar os proventos ao posto de alimentação local
5. Fazer um concurso de bolos de âmbito distrital para ver quem consegue fazer o melhor bolo de
aniversário do Centenário
6. Juntar-se aos Leos ou a outro grupo de jovens para uma noite de karaoke. O vencedor escolherá o
próximo projeto de serviço
7. Distribuir óculos de sol com proteção a raios ultravioleta no próximo evento de exames de visão
8. Plantar árvores ou iniciar uma horta comunitária e nomear a área em honra de Melvin Jones ou um dos
fundadores do clube
9. Distribuir refeições a carentes e incluir uma guloseima especial do Centenário
10. Determinar-se a fazer novos amigos ao se voluntariar na Convenção do Centenário em 2017

CONVIDAR PARA CAUSAR IMPACTO
1. Realizar um almoço de comemoração com líderes comunitários
2. Baixar alguns dos elementos gráficos do Centenário e promover o seu próximo projeto de serviço em
100 lugares
3. Convidar a sua comunidade para uma Comemoração do Centenário do Lions; planeje uma festa temática
dos anos 1917 ou 2117
4. Convidar 100 possíveis associados para o seu próximo projeto de serviço
5. Promover na mídia social 100 motivos para se tornar um Leão
6. Conseguir que um time esportivo local promova o Centenário de Lions nos seus eventos
7. Mostrar orgulho pelo Centenário usando as últimas roupas, canecas, sacolas e muitos itens de Materiais
para Clubes
8. Atualizar os materiais de marketing do seu clube com o logotipo do Centenário
9. Publicar na mídia social e boletins as Histórias Fundamentais que constam na área de mídia do
Lions100.org
10. Convidar as famílias dos Associados Fundadores quando os homenagear em um próximo evento

CONECTAR-SE COM A COMUNIDADE
1. Participar do próximo desfile local com um carro alegórico do Centenário do Lions
2. Realizar uma festa de aniversário para as crianças de um abrigo ou hospital local
3. Promover todas as formas pelas quais o seu clube impactou a comunidade
4. Em um evento da comunidade, recolher moedas e as usar para financiar um Projeto de Legado do
Centenário
5. Doar 100 livros a uma biblioteca local e realizar uma festa a fantasia para celebrar
6. Realizar um leilão de angariação de fundos com 100 itens de empresas locais
7. Pintar um mural do Centenário do Lions
8. Organizar uma noite de jogos de curiosidades com perguntas sobre os 100 últimos anos
9. Doar 100 mochilas cheias de itens para crianças carentes e incluir um item de Lions
10. Criar e enterrar uma cápsula do tempo do Centenário de Lions
Compartilhe as Comemorações do Centenário com o hashtag #Lions100 e envie um e-mail com fotos
e descrições para CentennialMembership@lionsclubs.org.
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