
Por que reportar os 
serviços? 

Como os clubes e distritos individualmente se 
beneficiam em reportar os serviços? 

 » Reportar o serviço ajuda a transferir o 
conhecimento e as melhores práticas aos futuros 
líderes do seu clube. Os dirigentes de clube 
podem analisar os relatórios de atividades de 
serviço passados, aprender através do sucesso 
das atividades anteriores do clube e melhor 
planejar suas futuras atividades.

 » Reportar o serviço é uma questão de orgulho 
local. Os relatórios colocam seu clube no mapa 
como líderes em sua comunidade local e é uma 
maneira importante de compartilhar o sucesso 
com outros clubes em seu distrito e em todo o 
mundo. 

 » Uma porcentagem alta de clubes que fazem 
os relatórios de serviço é o sinal de um distrito 
saudável.

 » Reportar o serviço permite que você se torne 
elegível para prêmios de serviço.  

Como os clubes e distritos coletivamente se 
beneficiam em reportar os serviços? 

 » Os relatórios mostram como e onde os clubes 
locais estão fazendo a diferença. Isso eleva o 
perfil de Lions Clubs International como uma 
organização de clubes de serviços global.

 » Os relatórios de serviço fornecem evidências 
tangíveis de nosso envolvimento e impacto 
globais para os possíveis parceiros de Lions 
Clubs International. Estas relações fortalecem a 
organização e geram benefícios ao nível local.

 » As pessoas querem participar de uma mudança 
real e visível. O relatório de serviços permite 
que os clubes continuem a engajar suas 
comunidades, contar suas histórias de maneira 
mais efetiva e, como consequência, aumentar 
sua base de associados.

Como o relatório de serviços beneficia as pessoas 
que servimos?

 » As informações de serviço ajudam todos a 
entender as necessidades das comunidades ao 
redor do mundo e como os nossos Leões e Leos 
estão atendendo às necessidades. 

 » Como as atividades de serviço são escalonáveis, 
um pequeno projeto de serviço pode se tornar a 
próxima iniciativa global da organização. Contudo, 
Lions Clubs International não estará ciente disto, a 
menos que seja reportado. 

 » Os dados de serviço permitem que Lions Clubs 
International identifique as melhores práticas que 
podem ser compartilhadas globalmente.

 » A mensuração leva ao conhecimento. Estabelecer 
metas mais elevadas a cada ano, mobiliza a 
organização para o crescimento.

 » Os relatórios de serviços mostram como os 
Leões e Leos de todo o mundo estão usando 
os subsídios da Fundação de Lions Clubs 
International para servirem suas comunidades. 
Esta visibilidade encoraja os Leões e Leos a 
pensarem de forma criativa sobre seus próprios 
projetos e aplicarem para os subsídios de LCIF.

Benefícios adicionais

 » Fazer o relatório é a etapa final em concluir um 
projeto de serviço. Se ele não é reportado, então 
ainda não está concluído!

 » Reportar o serviço é como votar. Você pode achar 
que seu relatório não faz grande diferença, mas a 
única maneira que seremos bem-sucedidos é se 
todos fizerem sua pequena parte. 

 » O relatório em si é considerado serviço. O tempo 
em que os clubes e distritos dedicam para relatar 
seu serviço, também é considerado horas de 
trabalho voluntário, e podem ser reportadas no 
MyLion.
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Para mais informações, visite aqui.  


