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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA GOVERNADORIA DO DISTRITO LC-11 => AL 2021 / 2022 

Visão de Futuro => 
Ser referência entre os Distritos que compõem o Distrito Múltiplo LC em número de 

associados, serviços, liderança e contribuição à LCIF. 

Objetivos Estratégicos => 

GMT –estimular o aumento e manutenção de associados 

GST – estimular as atividades de serviços, nas áreas das causas globais 

GLT – Investir em treinamentos e desenvolvimento de liderança 

LCIF – Incentivar as doações para a LCIF e utilizar os subsídios de impacto 

estrategicamente. 

Estratégias => As estratégias significam o caminho que foi definido para atingir os objetivos estratégicos 
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Perspectivas: Objetivos Estratégicos: Estratégias: 

 

GLT               
(Investir em 

desenvolvimento de 

associados) 

Atuar no desenvolvimento de 

lideranças positivas e engajadas ao 

sentido de servir as suas 

comunidades. 

Realizar treinamentos aos Presidentes de Região, de 

Divisão e de Clubes antes do início do ano Leonístico. 

Realizar treinamento para Secretários, Tesoureiros, 

Assessores de GLT, de GMT, GLT e de LCIF de Clubes 

antes do início do ano Leonístico. 

Realizar sessão de treinamento para Leão Orientador 

Certificado 
  

Indicar associados para os Institutos de Liderança 

patrocinados pela Associação (Institutos Avançados de 

Liderança Leonística e Institutos Regionais de Liderança 

Leonística. 

Monitorar para que todos os Lions Clubes nomeiem um 

Assessor de GLT de Clube. 
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GMT 

(Apoiar os clubes com 

menos de 15 associados, 

manter os associados e 

fundar 01 Clube de 

LEOS e 01 Núcleo. 

Buscar retenção e o aumento de 

quadro qualificado e seguro de 

associados. 

Incentivar fidelização de associados por clube, visando a 

retenção do quadro de associados. 

Apoiar com maior intensidade os Clubes que se 

encontram com menos de 15 associados. 

Buscar a equivalência de participação das mulheres como 

associadas na proporção de 50% em relação ao quadro 

associativo de Clube. 

  

Fixar como indicadores de qualidade de Clube o aumento 

líquido de associados visando cumprimento de metas do 

Distrito.  

Fundar 01 Clube de LEOS e 01 Núcleo. 

Monitorar para que todos os Clubes nomeiem um 

Assessor da GMT de Clube. 
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GST 

(Incentivar serviço nas 

áreas das Causas 

Globais e o uso da 

ferramenta MYLCI - 

MYLION) 

Estimular as atividades de serviços 

eficazes e contínuos nas áreas do 

desafio global, com registro na 

ferramenta de Lions Internacional  

(MyLion) 

Promover materiais orientativos de Lions Internacional 

voltados às Causas Globais (visão, fome, diabetes, meio 

ambiente e câncer infantil) 

Assegurar que todos os Lions e Leo Clubes no Distrito 

LC-3 estejam conscientes da nova Estrutura de Serviços 

de LCI e das nossas causas globais. 

Estimular os Clubes a realizarem atividades práticas de 

serviço nas causas globais (visão, fome, diabetes, meio 

ambiente e câncer infantil) 

Estimular que todos os clubs insiram o relatório de 

atividades de serviço por meio do MyLCI - MyLion. 

Incentivar todos os Leões e Leos do Distrito a fazerem 

uso do aplicativo móvel MyLion no planejamento e 

implementação de atividades de serviço. 

Monitorar para que todos os Lions Clubes nomeiem um  

Assessor de GST de Clube 
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LCIF 

(Incentivar as doações à 

LCIF por meio de 

campanhas permanentes 

E utilizar 

estrategicamente os 

subsídios de impacto) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manter apoio incondicional à 

nossa Fundação na ajuda 

humanitária global. 

Estimular as doações por meio de campanhas permanentes 

de Companheiros Melvin Jones (MJF) 

Incentivar as doações de associados contribuintes nas 3 

categorias => US$ 20, US$ 50 e US$ 100. 

Incentivar a busca de doações da sociedade local por meio 

de divulgação dos impactos de nossa Fundação ao redor 

do mundo e em nossas comunidades. 

Incentivar a execução de projetos por meio de Subsídios de 

LCIF (explorando todas as suas possíveis modalidades) 

Direcionar os recursos do Subsídio de Impacto para as 

áreas prioritárias (como estratégia de crescimento). 

Monitorar para que todos os Lions Clubes nomeiem um 

Assessor de LCIF de Clube. 

  Criar, no Distrito, um selo social e estimular sua utilização 

pelos clubes junto a empresas como forma de garantir 

doação de parte do recurso angariado para LCIF. 


