
Plano de Ação Global Service Team – GLT 

Distrito LC-11– AL 2022/2023 

 

Plano de Ação  
Uma meta bem elaborada deve ser específica, mensurável, viável, realista e com prazo determinado de realização. Complete 

o modelo abaixo para cada meta bem elaborada. Certifique-se de incluir como você vai avaliar o andamento da meta. Se 

após avaliar a meta, você achar que deve fazer mudanças na meta ou nas etapas de ação, observe isso na seção de 

alterações.  

 
Área de foco  
☐ Atividades de Serviço                           

☐ Desenvolvimento do Quadro Associativo           

☒ Desenvolvimento de Liderança  

☐ LCIF 

☐ Meta Personalizada 

Declaração de meta 

Até o final do primeiro trimestre do ano Leonístico de 2022-2023, nosso distrito terá realizado treinamento para dirigentes 

de clube e presidentes de divisão. O coordenador da GLT de distrito reportará cada treinamento usando a função 

para gerenciar treinamentos do Learn.  

 

Etapa de ação Responsáveis Recursos necessários (membros 

da equipe, tecnologia, 

financiamento etc.) 

Data de 

início 

Prazo 

Capacitar 100% dos Presidentes de 

Região, Presidentes de Divisão e 

Presidentes de Clubes antes do início 

do ano leonístico 

DG / GLT DG / GLT 01/06/2022 01/08/2022 

Capacitar 100% dos Dirigentes Leonísticos 

de Clube, através da GAT, antes do início 

do ano leonístico 

DG / GLT DG / GLT 01/06/2022 01/08/2022 

Capacitar, pelo menos, 3340 associados 

em 41 Treinamentos Virtuais  
GLT GLT 01/07/2022 30/06/2023 

Capacitar, pelo menos, 40 associados 

como Leão Orientador Certificado em 

02 Treinamentos Virtuais 

GLT GLT 01/07/2022 30/06/2023 

Capacitar, pelo menos, 46 associados em 

04 Treinamentos Presenciais 
GLT GLT 01/07/2022 30/06/2023 



Plano de Ação Global Service Team – GMT 

Distrito LC-11– AL 2022/2023 

 

Plano de Ação  
Uma meta bem elaborada deve ser específica, mensurável, viável, realista e com prazo determinado de realização. Complete 

o modelo abaixo para cada meta bem elaborada. Certifique-se de incluir como você vai avaliar o andamento da meta. Se 

após avaliar a meta, você achar que deve fazer mudanças na meta ou nas etapas de ação, observe isso na seção de 

alterações.  

 
Área de foco  
☐ Atividades de Serviço                           

☒ Desenvolvimento do Quadro Associativo           

☐ Desenvolvimento de Liderança  

☐ LCIF 

☐ Meta Personalizada 

Declaração de meta 

Até o final do ano Leonístico de 2022-2023, o nosso distrito alcançará crescimento positivo de associados (atingindo ou 

superando os números de associados do ano passado), visando rejuvenescer o distrito com novos clubes; revitalizar 

os clubes com novos associados e motivar  os associados existentes com companheirismo e serviços interessantes 

Etapa de ação Responsáveis Recursos necessários (membros 

da equipe, tecnologia, 

financiamento etc.) 

Data de 

início 

Prazo 

Promover a fundação de, pelo menos, 

01, Clube de Castores e 01 clube de 

LEO e 10 Núcleo de LIONS, com o 

auxílio do Leão Orientador 

 

DG 

GMT 

DG 

GMT 

Leão orientador 

 

01/07/2022 30/06/2023 

Realizar pesquisas de satisfação entre os 

associados do Distrito visando revitalizar 

os clubes com novos associados 

DG 

GMT 

DG 

GMT 

Leão orientador 

 

01/07/2022 30/06/2023 

Rejuvenescer através de abertura de 

novos núcleos e buscando novos 

associados. 

DG 

GMT 

DG 

GMT 

Leão orientador 

01/07/2022 30/06/2023 

 
 



Plano de Ação Global Service Team – GST 

Distrito LC-11– AL 2022/2023 

 

Plano de Ação  
Uma meta bem elaborada deve ser específica, mensurável, viável, realista e com prazo determinado de realização. Complete 

o modelo abaixo para cada meta bem elaborada. Certifique-se de incluir como você vai avaliar o andamento da meta. Se 

após avaliar a meta, você achar que deve fazer mudanças na meta ou nas etapas de ação, observe isso na seção de 

alterações.  

 
Área de foco  
☒ Atividades de Serviço                           

☐ Desenvolvimento do Quadro Associativo           

☐ Desenvolvimento de Liderança  

☐ LCIF 

☐ Meta Personalizada 

Declaração de meta 

Até o final do ano Leonístico de 2022-2023, o nosso distrito aumentará o percentual de clubes que reportam serviços 

(atingindo ou superando os números de serviços reportados no ano passado). A nossa equipe garantiá que ____% dos 

clubes do nosso distrito reportem os serviços. 

 

Etapa de ação Responsáveis Recursos necessários (membros 

da equipe, tecnologia, 

financiamento etc.) 

Data de 

início 

Prazo 

Promover a conscientização da 

comunidade para evitar a incidência de 

diabetes, atendendo 40.000 pessoas e a 

oportunidade de tratamento do Diabetes 

DG e GST DG e GST 01/07/2022 30/06/2023 

Promover a conscientização da 

comunidade para alcançar melhores 

condições ambientais através de 

palestras sobre as principais 

consequências da degradação do 

Meio Ambiente, sobre os necessários 

cuidados para sua preservação e 

incentivando o plantio de árvores, 

coleta e reciclagem de plástico 

atendendo pelo menos 65.000 pessoas 

reportadas em MyLion 

DG e GST DG e GST 01/07/2022 30/06/2023 



Promover melhor condição de 

sobrevivência às crianças portadoras 

de câncer, com doações de produtos 

alimentares essenciais, atendendo, 

pelo menos, 80.000 pessoas reportadas 

em MyLion  

DG e GST DG e GST 01/07/2022 30/06/2023 

Promover a melhoria da prosperidade 

humana na comunidade, com doações 

de alimentos, atendendo, pelo menos, 

500.000 pessoas reportadas em MyLion 

DG e GST DG e GST 01/07/2022 30/06/2023 

Promover a retenção do avanço da 

cegueira evitável e aprimorar a 

qualidade de vida das pessoas 

portadoras de deficiências visuais 

atendendo, pelo menos, 15.000 pessoas 

reportadas em MyLion  

DG e GST DG e GST 01/07/2022 30/06/2023 

Reportar no MyLion as atividades de 

serviços realizadas por 100% dos clubes do 

distrito 

DG e GST DG e GST 01/07/2022 30/06/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Ação Global Service Team – LCIF 

Distrito LC-11– AL 2022/2023 

 

Plano de Ação  
Uma meta bem elaborada deve ser específica, mensurável, viável, realista e com prazo determinado de realização. Complete 

o modelo abaixo para cada meta bem elaborada. Certifique-se de incluir como você vai avaliar o andamento da meta. Se 

após avaliar a meta, você achar que deve fazer mudanças na meta ou nas etapas de ação, observe isso na seção de 

alterações.  

 
Área de foco  
☐ Atividades de Serviço                           

☐ Desenvolvimento do Quadro Associativo           

☐ Desenvolvimento de Liderança  

☒ LCIF 

☐ Meta Personalizada 

Declaração de meta 

Até o final do ano Leonístico de 2022-2023, nosso distrito apoiará a Fundação de Lions Clubs International (LCIF) no seu 

esforço para alcançar a meta de angariação de fundos. 

Etapa de ação Responsáveis Recursos necessários (membros 

da equipe, tecnologia, 

financiamento etc.) 

Data de 

início 

Prazo 

Contribuir para a manutenção da LCIF 

promovendo a realização de 

doações no montante de US$ 6.000  

DG / LCIF DG / LCIF 01/07/2022 30/06/2023 

Promover consórcio para doação a 

LCIF, valor estimado da doação de 10 

mim doláres  

DG / LCIF DG / LCIF 01/07/2022 30/06/2023 

Compromisso pessoal de doar a LCIF, 

o valor de US$ 1.000, neste AL. 

DG DG 01/07/2022 30/06/2023 

 

 


