
MyLion e MyLCI

• Onde os dirigentes podem reportar atividades de serviço agora?
Os dirigentes Leões e Leos atualmente podem reportar atividades de 
serviços no MyLCI ou no MyLion.

• Onde posso reportar atividades de serviço a partir 1º de julho de 
2019?
A partir do dia 1º de julho de 2019, todos os relatórios de atividades de 
serviço passarão a ser feitos no MyLion. Todas as outras funções do 
MyLCI vão permanecer disponíveis.

• O MyLion substitui alguma outra função do MyLCI?
Não. Todas as outras funções do MyLCI vão permanecer disponíveis.

• Posso reportar as minhas metas de Governador de Distrito Eleito 
no MyLion?
Não. As metas de DGE permanecerão no aplicativo atual. A única tarefa 
que passará ao MyLion será a de reportar atividades de serviço.

Acesso ao MyLion

• Quem pode usar o MyLion?
O MyLion está disponível a todos os Leões e Leos. É o nosso primeiro 
aplicativo desenvolvido para ser usado por associados e dirigentes!

• Quem pode reportar atividades de serviço no MyLion?
Os seguintes títulos podem reportar atividades de serviço em âmbito de 
clube: Presidente de Clube, Secretário de Clube, Assessor de Serviços 
de Clube, Administrador de Clube, Conselheiro de Leo Clube, 
Presidente de Leo Clube e Secretário de Leo Clube.

Para informações adicionais ou se houver alguma dúvida, escreva para mylion@lionsclubs.org

Dúvidas frequentes



• Os Leões podem individualmente entrar as suas horas de 
trabalho voluntário?
Não. Os Leões e Leos não podem entrar suas próprias horas. Esta 
função está disponível apenas aos dirigentes com acesso aos 
relatórios.

• Os administradores de distritos e distritos múltiplos podem 
entrar e reportar atividades de serviços em nome dos clubes? 
Sim. Os administradores de distrito e distrito múltiplo podem 
reportar as atividades de serviço dos clubes.

• Se um associado cria uma atividade de serviço no MyLion, ela 
é imediatamente atribuída ao clube como uma atividade de 
clube?
Sim. As atividades criadas pelos associados são imediatamente 
conectadas ao clube do respectivo associado. Os dirigentes que 
reportam expressaram sua preferência por apagar ou editar as 
atividades atribuídas ao seu clube, ao invés de aprovar cada uma 
delas.

• Como o MyLion reconhece o acesso do usuário para os Leões 
com várias posições?
O MyLion aplica as permissões de acesso da sua posição mais 
alta.  Por exemplo, se você tem uma posição no distrito e uma no 
clube, terá acesso em âmbito de distrito.

• Os Leo clubes podem criar um perfil do clube no MyLion?
Sim! Você pode expor o seu Leo clube com o recurso “Perfil” no 
MyLion.

Para informações adicionais ou se houver alguma dúvida, escreva para mylion@lionsclubs.org
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• O MyLion é acessível a usuários cegos/com deficiência visual?
Sim. Atualmente somos compatíveis com o Nível A da WebAIM e 
planejamos continuar aumentando nossa compatibilidade daqui para 
frente.

Privacidade

• O MyLion é aprovado conforme o Regulamento Geral para a 
Proteção de Dados (GDPR)?
LCI leva a sua privacidade a sério, e o MyLion cumpre tanto com as 
nossas normas de privacidade como com o novo Regulamento Geral 
para a Proteção de Dados (GDPR) estabelecido na UE. Para mais 
informações, contate pelo e-mail privacy@lionsclubs.org.

• Quais dados pessoais estão disponíveis no MyLion?
Os usuários do MyLion controlam a privacidade que têm. Com as 
configurações padrão, os usuários do MyLion podem ver o nome, clube 
e título dos outros usuários. Os usuários do MyLion podem visualizar e 
editar o seu e-mail e número de telefone do seu perfil. Eles também 
podem ver o seu número de associado. Essas informações são 
totalmente privadas.

Conectando-se no MyLion

• Posso postar as atividades do MyLion em outras plataformas 
como o Facebook ou Snapchat?
Boa ideia! Este recurso ainda não está disponível no MyLion, mas é 
parte do nosso plano de desenvolvimento do produto.

Para informações adicionais ou se houver alguma dúvida, escreva para mylion@lionsclubs.org
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• Quem pode receber mensagens no MyLion?
Qualquer Leão ou Leo pode receber um convite pelo MyLion. Os usuários 
inscritos no MyLion receberão um alerta para fazerem o login e confirmarem 
com RSVP. Os Leões não inscritos serão incentivados a fazê-lo para ver a 
atividade.

• Posso criar um grupo de mensagens no MyLion?
Sim! Você pode criar grupos e iniciar uma conversa em grupo a qualquer 
momento.

Relatórios de Atividades de Serviços

• As atividades de atividade de destaque serão adicionadas ao MyLion?
Sim. Temos recebido solicitações dos Leões e vamos adicionar esse recurso 
antes de 1º de julho de 2019.

• Serão adicionadas subcategoria ao MyLion?
Sim! Os Leões nos disseram que sentem falta da opção de subcategorias do 
MyLCI, por isso estamos as adicionando ao MyLion. Também simplificamos 
as subcategorias, desta forma ficou mais fácil de entendê-las e de selecioná-
las.

• Os distritos e distritos múltiplos podem reportar uma atividade de 
serviço em âmbito de distrito ou distrito múltiplo?
Ainda não, mas poderão em breve! Estamos adicionando esse recurso no 
MyLion, para que os distritos e distritos múltiplos possam compartilhar o 
impacto do serviço que prestam. Ele estará disponível antes de 1º de julho de 
2019.

• Após 1º de julho, onde posso encontrar relatórios do histórico de 
atividades de serviço?
Os relatórios de históricos no MyLCI serão congelados no final do ano 
Leonístico de 2018-2019. O MyLion conterá dados históricos a partir 2016-
2017 e daí por diante. O MyLion tem uma página Métricas que contém esses 
dados. Estamos desenvolvendo um painel de relatórios dinâmico que estará 
disponível em breve através de sua Conta do Leão.

Para informações adicionais ou se houver alguma dúvida, escreva para mylion@lionsclubs.org
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