Concurso Distrital
Ano Leonístico 2021/2022
CaL Maria José e CaL Emília Fernanda
Assessoria Distrital

Metas para pontuação

Metas Administrativas

Metas Funcionais

Metas Comunitárias

A comprovação das metas será através dos lançamentos em MYLCI e MYLION

Metas Administrativas
1. Remessa pontual, mensal, do Informe de Movimentação de Associados ao Site de MYLCI, até
o dia 30 de cada mês.
2. Registro Mensal de atividades do Clube, em MYLION.
3. Pagamento Pontual da Taxa Distrital e da Taxa Internacional do 1º Semestre do Ano
Leonístico, até 16/08/2021. (500 Pontos para cada taxa)
4. Pagamento Pontual da Taxa Distrital e da Taxa Internacional do 2º Semestre do Ano
Leonístico, até 15/02/2022. (500 Pontos para cada taxa)
5. Pontos por Delegado efetivo, votante, na Convenção Distrital. O delegado Suplente será
computado, quando substituir o efetivo na votação.

Pontuação
1. 500

2. 1.000
3. 1.000
4. 1.000

5. 100

Metas Administrativas
6. Pontos por associado, domadora ou convidado participante da Convenção Distrital.
7. Remessa do PU-101 até 31 de março de 2022 para LCI.
8. Realização efetiva de Visita Oficial Governador. Se realizada por dois ou mais clubes
pontuação será de 400 pontos. Se for por Divisão ou Região pontuação será de 500 pontos. Em
todas as opções, mais 50 pontos por CCLL, CCaLL presentes.
9. Participação da Campanha Lions 100.
10. Participação em Cursos e Treinamentos no Centro de Aprendizagem Lions. Pontos por curso
realizado.

Pontuação
6. 100
7. 1.000
8. 200
9. 1.000

10. 500

Metas Funcionais

Pontuação

1. Pela admissão de um novo CCLL ou CCaLL.

1. 5.000

2. Pela admissão de um novo Companheiro ou nova Companheira no LEO Clube.
3. Pela admissão de um/uma Leãozinho no Lions Clube, Programa Familiar do Leãozinho.

2. 4.000
3. 3.000

4. Pontuação no final do AL 2021/2022, por aumento líquido do Quadro de Associados.

4. 10.000

5. Fundação de um Novo Lions Clube.

5. 20.000

6. Fundação de um Novo Núcleo de Lions Clube.

6. 10.000

7. Fundação de um Novo LEO Clube.

7. 15.000

Metas Funcionais

Pontuação

8. Pontos por doação para o Programa de Melvin Jones (1.000 dólares).

8. 5.000

9. Elaboração de Projeto Especial para financiamento de LCIF, exceto Lions Quest.

9. 5.000

10. Obtenção de Financiamento de LCIF, para Projeto Especial, exceto Lions Quest.

10. 5.000

11. Implantação do Programa Lions Quest nas Escolas.

11. 5.000

12. Pontuação mensal, por Operacionalização do Lions Quest durante o Ano Leonístico.

12. 1.000

13. Pontuação Única, para Clube reativador ou reestruturador de um Lions Clube em “Status

13. 5.00

quo” e/ou de um Clube LEO no AL 2021/2022.
14. Promoção e participação no Concurso do Cartaz da Paz, junto às Escolas.

14. 1.000

Metas Comunitárias

Pontuação

1. No critério atividades informadas sobre Diabetes.

1. 100 por atividade

2. No critério atividades informadas sobre Alívio à Fome.

2. 100 por atividade

3. No critério atividades informadas sobre Câncer Infantil.

3. 100 por atividade

4. No critério atividades informadas sobre Meio Ambiente.

4. 100 por atividade

5. No critério atividades informadas sobre Visão.

5. 100 por atividade

6. No critério Outras Atividades informadas.

6. 100 por atividade

Durante o Ano Leonístico 2021/2022 o Secretário de cada Lions Clube do Distrito
LC4 fará os lançamentos no MYLCI / MYLION de todos os relatórios e atividades efetuadas
pelos CCLL, CCaLL e do Clube.
Não haverá necessidade da remessa de qualquer relatório, atividade para o Distrito,
pois a premiação será conferida pelos lançamentos efetuados no MYLCI e MYLION.
O Concurso Distrital Ano Leonístico 2021/2022 será finalizado em 18/06/2022.

CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO
A classificação dos Clubes será feita através do somatório da pontuação obtida ao
longo do Concurso e, para fim de premiação, a classificação do Clube em 1º, 2º e 3º lugares.
Ao 1º lugar será concedido o Troféu de “CLUBE TOP” do Distrito LC-4 no AL
2021/2022.
Ao 2º lugar será concedido o Troféu de “CLUBE DE EXCELÊNCIA” do Distrito
LC-4 no AL 2021/2022.
Ao 3º lugar será concedido o Troféu de “CLUBE DE EFICIÊNCIA” do Distrito
LC-4 no AL 2021/2022. Nota: havendo empates, os Clubes empatados receberão premiação
igual.

CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO
Prêmio Destaque na Causa Global Diabetes do Distrito LC-4 no AL 2021/2022.
Prêmio Destaque na Causa Global Alívio a Fome do Distrito LC-4 no AL 2021/2022.
Prêmio Destaque na Causa Global Câncer Infantil do Distrito LC-4 no AL 2021/2022.
Prêmio Destaque na Causa Global Meio Ambiente do Distrito LC-4 no AL 2021/2022.
Prêmio Destaque na Causa Global Visão do Distrito LC-4 no AL 2021/2022.
Prêmio Destaque na Causa Global Outras Atividades do Distrito LC-4 no AL 2021/2022.
Nota: havendo empates, os Clubes empatados receberão premiação igual.

Veja como os clubes
serão avaliados conforme
as informações de LCI

Metas comunitárias

Atualização: 28/08/21

Metas comunitárias

Atualização: 28/08/21

Metas comunitárias

Atualização: 28/08/21

Metas comunitárias

Atualização: 28/08/21

Metas comunitárias

Atualização: 28/08/21

Medindo o Impacto do
Serviço dos Leões
Quando compartilhamos nossas histórias e reportamos nosso
impacto, unificamos nossa organização, inspiramos nossas
comunidades e atraímos a atenção de um público global. Este
guia permitirá relatórios de serviço ao:
1

Definir o que significa serviço para Leões e Leos.

2

E
 xplicar as várias maneiras pelas quais os Leões e Leos medem seu impacto.

3

F
 ornecer instruções sobre como calcular o número de pessoas servidas.
lionsclubs.org
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O que é o serviço?
Leões e Leos servem de diversas maneiras, incluindo:
Atividades de serviço: Atividades de serviço interativas, tais como
plantio de árvores, exames de visão, reconstrução de casas após
catástrofes, educar as pessoas nas comunidades sobre as causas que as
impactam ou servir refeições aos que mais precisam.
 efesa de causa: Aumentar a conscientização sobre as causas que são
D
importantes para os Leões, muitas vezes referidas como defesa de causas.
Alguns exemplos incluem uma caminhada Strides para conscientização
sobre o diabetes ou uma visita a um legislador local para discutir as
necessidades dos cegos ou deficientes visuais.
Doações: Fazer doações beneficentes a indivíduos ou organizações,
inclusive à Fundação de Lions Clubs International (LCIF). Os fundos
doados à LCIF são rastreados pela fundação e não precisam ser relatados
como uma atividade de serviço.
Angariação de fundos: Angariar recursos para bancar nossos serviços.
Atividades de apoio ao serviço: Isso engloba quatro categorias
principais:

1

Realizar reuniões para fortalecer o clube, informar e treinar
associados ou planejar outras atividades de serviço.

2

Cumprir tarefas administrativas, tais como cuidar de incumbências,
manter registros ou relatórios do clube.

 3

4

Participar de eventos Leonísticos, como convenções e fóruns.
Envolver-se em companheirismo e diversão, junto com outros Leões.

Essas atividades contribuem para o impacto positivo do Lions de várias
maneiras, inclusive atraindo novos associados para os clubes, ajudando
os clubes a reter os associados, proporcionando uma experiência positiva,
preparando os Leões para servir ou beneficiando diretamente as pessoas
a quem servimos.

O que não é serviço reportável?
Muitos Leões e Leos servem suas comunidades individualmente, fora
das atividades planejadas por seus clubes, distritos ou distritos múltiplos.
Alguns exemplos incluem levar uma refeição a um vizinho, levar os pais
a uma consulta médica ou ser voluntário em locais de culto. Este tipo de
trabalho é importante e louvável; no entanto, não deve ser relatado como
uma atividade de serviço dos Leões.

lionsclubs.org
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Métricas
Como Leões e Leos medem seu impacto de serviço?
Estes são chamados de métricas. As métricas permitem que todos os Leões do mundo todo reportem
seus serviços e vejam como os serviços locais contribuem para causar um enorme impacto global. As
métricas usadas para medir o sucesso dependem do tipo de serviço.

As métricas atualmente coletadas pelo Lions Clubs International incluem:
•

Número de atividades: Cada atividade
reportada por um clube, distrito ou distrito
múltiplo é contabilizada como uma
atividade.

•

 úmero de pessoas servidas: Esses
N
são os beneficiários diretos do serviço dos
Leões. Às vezes, o número de pessoas
servidas pode ser contado com precisão e,
às vezes, deve ser estimado.

•

 úmero de voluntários: O número de
N
pessoas que participam do planejamento
ou implementação de um projeto de
serviço. Como os Leões geralmente
convidam amigos para participar de
suas atividades de serviço, o número de
voluntários pode incluir tanto Leões quanto
não-Leões.

•


Número
de horas dos voluntários:
O número de horas dedicadas ao
planejamento e implementação de um
projeto de serviço.

lionsclubs.org

•

Fundos angariados: O montante de
dinheiro coletado para financiar atividades
de serviço ou doações de caridade. Pode
ser de Leões que façam contribuições
pessoais ou fundos angariados de pessoas
que não sejam Leões durante um evento de
angariação de recursos.

•

Fundos doados: A quantidade de fundos
beneficentes dados a um indivíduo
ou organização. Os fundos doados à
Fundação de Lions Clubs International são
rastreados pela fundação e não precisam
ser reportados como uma atividade de
serviço, mas se um evento foi realizado
para angariar esses fundos, esse evento
pode ser reportado como uma atividade de
angariação de fundos.
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Dependendo do tipo de projeto de serviço, essas métricas são necessárias
ou opcionais para os relatórios de serviço. A tabela abaixo fornece uma
visão geral:
Métricas coletadas
Número de
atividades

Atividades
de serviço
Tipo de
atividade

Angariação
de fundos
Doações
Reuniões

Necessário
(isso não
precisa ser
inserido, pois
cada atividade
reportada
conta como
uma atividade)

Número de
pessoas
servidas

Número de
voluntários

Número de
horas dos
voluntários

Fundos
angariados

Fundos
doados

Necessário

Necessário

Necessário

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Necessário

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Necessário

Opcional

Necessário

Necessário

Opcional

Opcional

Por exemplo, para uma atividade de serviço, é necessário que os Leões reportem o número de
Pessoas Servidas, o número de voluntários e o número de horas de voluntariado. Os Leões podem
opcionalmente reportar fundos angariados ou doados, se a captação ou doação ocorrer durante a
atividade.
Além das métricas listadas acima, existem muitas outras maneiras de medir o impacto do serviço. Por
exemplo, durante uma campanha de doação de sangue, a quantidade de sangue pode ser contada.
Durante uma campanha de alimentos ou de roupas, o número de itens coletados pode ser contado.
O serviço também pode gerar uma sensação de boa vontade ou espírito comunitário, atrair novos
associados para um clube ou embelezar um espaço público. Embora não seja possível quantificar
todos esses resultados, os Leões são incentivados a incluí-los na descrição de cada atividade no
momento do relatório.

lionsclubs.org
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Diretrizes para o cálculo de
pessoas servidas

2º Passo

Lions Clubs International fornece diretrizes para
garantir que os relatórios de serviços sejam
precisos e consistentes. No entanto, os Leões
e os Leos são os verdadeiros especialistas em
seus serviços e, como tal, devem contar com
sua própria experiência ao medir o impacto
dos serviços e incentivados a trabalhar com
especialistas locais sempre que possível.

1º Passo

Determinar se Pessoas Servidas é
uma métrica necessária para sua
atividade.
Pessoas Servidas é necessária apenas para
atividades de serviço. Existem muitas situações
em que um clube, distrito ou distrito múltiplo
pode querer reportar Pessoas Servidas como
uma métrica opcional. Alguns exemplos são
compartilhados abaixo:
•

Uma angariação de fundos onde os
beneficiários são conhecidos e presentes.
Por exemplo, um clube arrecada dinheiro
para financiar cinco bolsas de estudos. Se
os alunos estiverem presentes e receberem
as bolsas de estudo no evento, o clube
poderá reportar cinco beneficiários.

Determinar se as Pessoas Servidas
podem ser contadas diretamente.
Se sim, mantenha um registro durante
a atividade de serviço, como uma folha
com esses dados. Se não, você precisará
estimar.
As Pessoas Servidas podem ser facilmente
contadas quando os Leões trabalham
diretamente com seus beneficiários. Por
exemplo, quando um clube é voluntário em
uma escola para servir como mentor para os
alunos, o número de Pessoas Servidas é o
número de alunos orientados.
As Pessoas Servidas geralmente precisam
ser estimadas ao realizar projetos de serviços
ambientais. O primeiro passo é determinar
quem é o beneficiário.
A estimativa de Pessoas Servidas pode ser
feita de várias maneiras, incluindo:
•

Pesquisar informações publicamente
disponíveis, como dados do censo,
frequentemente encontradas online.

•

Consultar organizações locais, como
organizações sem fins lucrativos, governos,
escolas, parques distritais e câmaras de
comércio.

•

Uma doação onde o número de Pessoas
Servidas é conhecido. Por exemplo, um
clube doa US$ 10.000 a uma organização
sem fins lucrativos local que treina cãesguia e é informado que esse valor cobrirá
o treinamento de dois cães. Nesse caso, o
clube reportaria duas Pessoas Servidas.

•

Se o seu clube, distrito ou distrito múltiplo
financia ou contribui para o trabalho de uma
organização parceira, como uma escola,
clínica de saúde ou posto de alimentos,
consulte a organização parceira para
determinar o número de Pessoas Servidas
por sua contribuição.

•

Uma atividade de serviço realizada durante
uma reunião. Por exemplo, um clube
monta kits de refeições para famílias
carentes durante a reunião mensal. Se
forem montados 50 kits de refeições,
para um tamanho médio de família de
quatro pessoas, o clube reportará 200
beneficiários.

•

Estimar com base em observações. Por
exemplo, observe o número de visitantes de
uma praia no dia em que o seu clube realiza
uma limpeza na praia.

lionsclubs.org
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3º Passo

Determinar se sua atividade é
única, recorrente ou contínua
e reporte os beneficiários de
acordo.
As atividades únicas atendem aos
beneficiários uma única vez e terminam
quando o projeto é concluído. Às vezes,
essas atividades podem durar mais de um
dia, mas não se repetem regularmente. Por
exemplo, os Leões organizam um evento de
conscientização sobre o diabetes e orientam
200 pessoas, reportando 200 Pessoas
Servidas.
As atividades recorrentes são aquelas que
se repetem regularmente, como a limpeza
de uma rodovia uma vez por mês. Neste
exemplo, cada limpeza de rodovia individual
pode ser reportada como uma atividade. O
número de motoristas que usam a rodovia no
dia de cada limpeza deve ser reportado como
o número de Pessoas Servidas para essa
atividade.
As atividades contínuas ocorrem quando a
contribuição dos Leões vai continuar a servir
as pessoas indefinidamente. Construção de
infraestrutura e investimentos de capital se
enquadram nessa categoria.

lionsclubs.org

•

Ao reportar atividades contínuas, primeiro
determine o cronograma mais apropriado
para cada relatório de serviço. Isso pode
ser mensalmente para um veículo de
transporte, anualmente para uma escola
ou trimestralmente para uma clínica de
saúde.

•

 eporte a atividade no intervalo escolhido,
R
contando apenas os beneficiários
servidos durante esse período. Por
exemplo, uma escola frequentada por 100
estudantes a cada ano pode ser reportada
uma vez por ano, com 100 beneficiários
reportados a cada vez.

•

 e a atividade contínua não exigir o
S
serviço diário dos Leões, como dotar
uma cadeira em um centro de pesquisa
de câncer, verifique com a organização
parceira antes de cada relatório de serviço
para garantir que o número de Pessoas
Servidas seja preciso e atualizado.

•

Se a atividade contínua exigir manutenção
contínua, os Leões devem permanecer
ativamente envolvidos para continuar
reportando a atividade. Alguns exemplos
incluem a manutenção de um parque
comunitário ou a manutenção de um
poço que fornece água potável. Se o
investimento não for mais funcional, essa
atividade não deverá mais ser reportada.
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6

Considerações Especiais
Coleta e doação de óculos usados. Pode ser
difícil saber quantas pessoas são servidas pela
doação de óculos usados. Em alguns casos,
os óculos usados são equiparados com um
beneficiário para corrigir sua visão e, em outros
casos, os materiais que compõem os óculos
são reciclados. Os Leões devem conversar
com o centro de reciclagem de óculos ou com
o parceiro a quem estão dando os óculos para
entender melhor como eles serão usados. Essas
informações ajudarão os Leões a reportar o
número de pessoas servidas por sua doação.
Diversos clubes servindo juntos. Os clubes
participantes devem discutir e concordar com a
abordagem antes de fazer os relatórios de serviço.
Se um clube iniciou o projeto e fez a maior parte
do planejamento, os Leões podem preferir que
o clube reporte a atividade. Se todos os clubes
participaram igualmente, os Leões podem preferir
que cada clube reporte a atividade. Os Leões
devem garantir que as métricas, como Pessoas
Servidas, não sejam reportadas diversas vezes.
Iniciativas do distrito ou distrito múltiplo. Às
vezes, um distrito ou distrito múltiplo recomenda
que todos os clubes realizem um certo tipo de
serviço em um determinado ano. Por exemplo, um
governador de distrito pode solicitar que todos os
clubes do distrito se concentrem nos exames de
diabetes. Os clubes que realizam os exames de
diabetes ainda devem reportá-los como atividades
individuais do clube. O governador de distrito
pode considerar pedir aos clubes que usem uma
nomenclatura uniforme, como “Iniciativa de Distrito
de 2020: Testes do Diabetes” para ver facilmente
quais atividades faziam parte desta iniciativa.
Plantio e cuidados com as árvores. O plantio
e o cuidado com as árvores são atividades de
serviço populares realizadas por Leões e Leos,
no entanto, pode ser difícil determinar o número
de Pessoas Servidas por essas atividades. Se os
Leões puderem trabalhar com especialistas locais
para determinar o número de Pessoas Servidas,
eles devem reportar esse número. Caso contrário,
os Leões podem reportar o número de árvores
plantadas ou cuidadas. O Lions Clubs International
utilizará as melhores práticas globais para calcular
as Pessoas Servidas.

lionsclubs.org

Atividades que atendem diversas causas.
Ao reportar, selecione a causa principal atendida
ou divida a atividade em múltiplas atividades e
reporte-as separadamente. Por exemplo, se você
fornecer exames de visão e diabetes em uma feira
de saúde, poderá reportar os exames de visão e
diabetes como duas atividades separadas.
Atividades de destaque. Uma atividade de
destaque é uma atividade recorrente que permite
que um clube, distrito ou distrito múltiplo aplique
seus pontos fortes e habilidades únicas para
atender às necessidades de sua comunidade. As
atividades de destaque costumam fazer parte da
identidade exclusiva do clube, distrito ou distrito
múltiplo. Clubes, distritos ou distritos múltiplos
podem indicar que qualquer atividade de serviço
reportada é sua atividade de destaque. No entanto,
essa designação não altera o processo de relatório
de forma alguma.
Limite no Relatório de Serviços. Lions Clubs
International tem a responsabilidade de garantir a
precisão e credibilidade dos relatórios de serviços
dos Leões. Por esse motivo, um limite de 3.000
Pessoas Servidas é aplicado a cada atividade de
serviço individual reportada por um clube, distrito
ou distrito múltiplo. Esse limite permite que o Lions
Clubs International:
•

Remova discrepância estatística com um
impacto excessivo nas métricas.

•

Adote uma abordagem conservadora com
números que são propensos a erros e erros de
cálculo.

•

 eduza o risco de reputação associado ao
R
relato de números inflacionados.

Para mais informações
Para obter informações adicionais sobre
relatórios de serviço, visite lionsclubs.
org/service-reporting.
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REPORTANDO EM
versão NOV/2020

T

odos sabemos que existem
discrepâncias nos lançamentos
e na mensuração das métricas
de serviços em MYLION. Mas neste
último ano notamos que houve um
aumento significativo de informes
em MyLion, porém com grande
discrepância no modo de reportar.
Constatou-se que num mesmo
distrito, havia grandes diferenças de
referência em cada atividade o que
deixava os Assessores de Serviço
e Secretários de Clube perdidos e
muitas vezes em conflito.
Em conversa informal entre os 4
Companheiros Leão Glauber, Karina,
Alexandre, Rodrigo, chegou-se a
conclusão de criar uma grande
tabela para servir de diretrizes e
padronização nos informes. Vendo
a necessidade de ter outras áreas
correlatas a equipe cresceu com a
entrada do Renato e Alessandra
para aumentar a visão do grupo.

Todos tinham um objetivo
em comum: criar uma
padronização para que os
Leões conseguissem reportar
as atividades principalmente
nas 5 causas globais, de
forma ética e correta.

Depois de muitos meses de estudos,
pesquisas de campo, análises
quantitativas, reuniões, discussões
baseadas em dados bibliográficos, para
justificar as quantidades mensuradas ,
os dados globais da FAO, OMS, INCA,
FDI, Greenpeace,Hospital do Amor
(Barretos -SP), pesquisas WeAreSocialHootsuite 2020, referências municipais,
estaduais, nacionais e internacionais
e depois da dedicação do grupo de
Estudos MYLION.
A Equipe acabou viabilizando reuniões
on-line, integrando o Leonismo no
Brasil e dispostos a trocar informações
e conhecimento por meio de palestras
e conversas. Chegou-se ao que
iremos apresentar aqui neste material.
Salientamos que estas tabelas estão em
constante construção, porque temos
diferenças em nomenclatura, gêneros
e costumes dependendo do Distrito e
localidades, mesmo dentro do Brasil.

2

O QUE NÃO É SERVIÇO REPORTÁVEL?
Muitos Leões e Leos servem suas comunidades individualmente, fora das
atividades planejadas por seus clubes, distritos ou distritos múltiplos.
Alguns exemplos incluem levar uma refeição a um vizinho, levar os pais a
uma consulta médica ou ser voluntário em locais de culto.
Este tipo de trabalho é importante e louvável; no entanto, não deve ser
relatado como uma atividade de serviço dos Leões.

As métricas atualmente coletadas pelo Lions Clubs International incluem:
• Número de atividades: Cada atividade
reportada por um clube, distrito ou
distrito múltiplo é contabilizada como
uma atividade.
• Número de pessoas servidas: Esses
são os beneficiários diretos do serviço
dos Leões. Às vezes, o número de
pessoas servidas pode ser contado com
precisão e, às vezes, deve ser estimado.
• Número de voluntários: O número
de pessoas que participam do
planejamento ou implementação de
um projeto de serviço. Como os Leões
geralmente convidam amigos para
participar de suas atividades de serviço,
o número de voluntários pode incluir
tanto Leões quanto não-Leões.
• Número de horas dos voluntários:
O número de horas dedicadas ao
planejamento e implementação de um
projeto de serviço.

• Fundos angariados: O montante
de dinheiro coletado para financiar
atividades de serviço ou doações de
caridade. Pode ser de Leões que façam
contribuições pessoais ou fundos
angariados de pessoas que não sejam
Leões durante um evento de angariação
de recursos.
• Fundos doados: A quantidade de
fundos beneficentes dados a um
indivíduo ou organização. Os fundos
doados à Fundação de Lions Clubs
International são rastreados pela
fundação e não precisam ser reportados
como uma atividade de serviço, mas se
um evento foi realizado para angariar
esses fundos, esse evento pode ser
reportado como uma atividade de
angariação de fundos.

Fonte: LCI - Medindo o Impacto do Serviço
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TABELAS DE
EQUIDADE PARA OS
DADOS REPORTADOS
4

INFORMAÇÕES
IMPORTANTES
• Podem reportar em MyLion: Assessor GST do Clube, Secretário de
Clube, Presidente do Clube e Assessor Administrativo de Clube
• Os dados foram atualizados até novembro/2020.
• Existem itens que podem sofrer alteração entre distritos/regiões
como farinha/cestas básicas, quantidades de pessoas atendidas
por unidade de individualização de porções.
• Chegamos em individualização das porções dos itens mais
constantes nos informes.
• Existem itens que podem aparecer em mais de uma tabela,
dependendo da destinação do item relacionado à causa global.
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DIABETES

Nós servimos para reduzir a prevalência
do diabetes e melhorar a qualidade de
vida daqueles diagnosticados.

QUANTIDADE

UNIDADE/
MEDIDA

PESSOAS
ATENDIDAS

100

ml

100

Aparelho de glicemia

1

aparelho

540

Assistência ao diabético

1

unidade

1

Avaliação do pé diabético

1

unidade

1

Evento strides (evento esportivo)

1

pessoa

1

Exame de fundo de olho

1

unidade

1

Exames IMC

1

unidade

1

Fita glicêmica

1

unidade

1

Orientação nutricional

1

unidade

1

Palestra diabetes

1

unidade

1

Teste de glicemia

1

unidade

1

Tratamento da retinopatia diabética

1

unidade

1

ITEM
Adoçantes

Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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CÂNCER INFANTIL

Nós servimos para ajudar aqueles afetados
pelo câncer infantil a sobreviver e prosperar.

QUANTIDADE

UNIDADE/
MEDIDA

PESSOAS
ATENDIDAS

Almofada coração

1

unidade

1

Brinquedos, livros

1

unidade

5

Doação de plaquetas

1

bolsa

7

Doação de sangue

1

bolsa

4

Doador medula óssea

1

unidade

1

Gelatina

1

unidade

5

Gorro, bonés, chapeus e lenços

1

unidade

1

Medicação

1

unidade

1

Prótese

1

unidade

1

Suplementos

1

unidade

1

ITEM

Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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MEIO AMBIENTE

Nós servimos para proteger e restaurar de forma
sustentável o nosso meio ambiente para melhorar
o bem-estar de todas as comunidades.

QUANTIDADE

UNIDADE/
MEDIDA

PESSOAS
ATENDIDAS

Arrecadação de cartelas de
medicamentos

700

kg

1

Arrecadação elos de lata

280

litros

1

Arrecadação tampinhas plásticas

400

kg

1

Coleta de pilhas e baterias

1

kg

5

Doação de mudas

1

unidade

1

Doação lixeira (20 litros)

1

unidade

25

Doação lixeiras coleta seletiva
(20 litros cada)

4

unidade

100

Horta comunitária

1

unidade

400

Limpeza e manutenção nascente

1

voluntário

10

Limpeza e manutenção praça,
via pública

1

voluntário

5

Limpeza e manutenção praia

1

voluntário

10

Livros usados

1

unidade

1

Lixo eletrônico

1

kg

5

Óleo usado

1

litro

10

Papel reciclado

10

kg

1

Plantio de árvores

1

unidade

4

Roupas usadas

1

unidade

1

Sacolas de lixo para carro

1

unidade

5

Sacolas retornáveis

1

unidade

20

ITEM

Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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VISÃO

Nós servimos para deter a cegueira evitável e
aprimorar a qualidade de vida das pessoas que
estão cegas e são portadoras de deficiências visuais.

QUANTIDADE

UNIDADE/
MEDIDA

PESSOAS
ATENDIDAS

Campanha de arrecadação de
armação de óculos

1

unidade

1

Campanha de triagem comunitária
de oftalmologista

1

unidade

1

Charity miles (bike)

10

milhas

1

Charity miles (caminhada/corrida)

4

milhas

1

Cirurgia de catarata

1

unidade

1

Doação de óculos - armação
com lentes

1

unidade

1

Doação de óculos - só armação

1

unidade

1

Exames de acuidade visual

1

unidade

1

Exames de catarata

1

unidade

1

Exames de daltonismo

1

unidade

1

Lente de contato

1

unidade

1

ITEM

Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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ALÍVIO À FOME

Nós servimos para garantir que todos os
membros da comunidade tenham acesso a
alimentos nutritivos.

QUANTIDADE

UNIDADE/
MEDIDA

PESSOAS
ATENDIDAS

1

kg

50

100

ml

100

Arroz

1

kg

10

Bolacha água e sal/cream cracker

1

pacote

6

Bolacha recheada

1

pacote

2

Bolo confeitado

1

kg

6

Bombom

1

unidade

1

Café em pó

1

kg

100

Carne (bovina e suína)

1

kg

8

Cesta básica 35kg2

1

unidade

120

Cesta básica 40kg2

1

unidade

150

Creme de leite

1

caixa

6

Doces (balas, pirulitos, doces)

1

kg

4

Extrato/molho de tomate

1

kg

20

Farinha de mandioca/milho/cuzcuz

1

kg

20

Farinha de rosca

1

kg

50

Farinha de trigo

1

kg

20

Feijão/soja/ervilha/lentilha

1

kg

20

Frango

1

kg

4

Frango inteiro

1

unidade

5

ITEM
Açúcar
Adoçante1

Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020

1 Um adoçante de 100ml atende a 100 pessoas, uma vez que a porção recomendada por pessoa é de 1ml (20 gotas).
2U
 ma cesta básica de 35 kg serve 4 porções por 30 dias, ou seja, atende a 120 porções/pessoas por porção.
Uma cesta básica de 40 kg serve 5 porções por 30 dias, ou seja, atende a 150 porções/pessoas por porção.
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ALÍVIO À FOME

Nós servimos para garantir que todos os
membros da comunidade tenham acesso a
alimentos nutritivos.

QUANTIDADE

UNIDADE/
MEDIDA

PESSOAS
ATENDIDAS

Frutas e legumes

1

kg

5

Gelatina

1

unidade

5

Grão de bico

1

kg

20

Lanches (hot dog/hamburguer)

1

unidade

1

Leite

1

litro

5

Leite em pó

1

kg

7

Macarrão

1

kg

20

Maionese

1

kg

50

900

ml

45

1

unidade

1

200

gramas

1

Panetone

1

unidade

5

Pão de forma

1

pacote

7

Pão francês

1

unidade

1

Peixe

1

kg

6

Refrigerante

1

litro

5

Sal

1

kg

200

Sopa (pronta)

1

litro

4

Suco de frutas

1

litro

5

Tubérculos (batata, batata doce,
mandioca)

1

kg

8

ITEM

Óleo vegetal
Ovo
Ovo de páscoa

Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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OUTROS

Todas as demais atividades de serviços que
não se enquadram nas 5 causas globais

QUANTIDADE

UNIDADE/
MEDIDA

PESSOAS
ATENDIDAS

Absorvente (10 unidades)

1

pacote

1

Alvejante/Cloro

1

litro

20

Cartaz sobre a Paz

1

cartaz
recebido

1

Creme dental 90g

1

unidade

10

Detergente 500 ml

1

frasco

12

Elástico (Máscara)

1

metro

4

Enxoval de Bebês

1

unidade

1

Escova de Dente

1

unidade

1

Fralda geriátrica

1

unidade

1

Frascos de 250ml de Álcool em Gel

1

unidade

5

Frascos de 500ml de Álcool em Gel

1

unidade

10

Kit Higiene (2 Sabonetes, 1 Creme
dental e 1 Escova)

1

unidade

1

Kit Material Limpeza (1l detergente,
1l de água sanitaria e 6 sabões
em pedra)

1

unidade

30

Lions Quest

1

aluno
participante
do programa

1

Máscara facial de Acetato
(FACE SHIELD)

1

unidade

1

Máscaras de Tecidos

1

unidade

1

ITEM

Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020
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OUTROS

Todas as demais atividades de serviços que
não se enquadram nas 5 causas globais

QUANTIDADE

UNIDADE/
MEDIDA

PESSOAS
ATENDIDAS

Redação sobre a Paz

1

redação
recebida

1

Sabão em Pedra

1

unidade

5

Sabão em Pó

1

kg

20

Sabonete

1

unidade

1

Tecido (para máscara)

1

metro

17

ITEM

Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020

PALESTRAS/REUNIÕES E PUBLICAÇÕES
ITEM
Palestras*

QUANTIDADE

UNIDADE/
MEDIDA

PESSOAS
ATENDIDAS

1

pessoa

1

Postagem na Internet
(sem métricas fornecidas
pelo aplicativo)

1

post

Total de visualizações
e/ou curtidas,
compartilhamentos
no final da primeira
semana da postagem

Postagem na Internet
(com métricas fornecidas
pelo aplicativo)

1

post

Total de alcance na
publicação
Fonte: Grupo de Estudos MyLion Brasil - 2020

• Para palestras, ao informar em MyLion, no caso do palestrante, ou para o clube organizador da palestra, o
total de pessoas atendidas é o total de pessoas presentes na palestra (seja ela presencial ou virtual). Caso
um clube que estivesse apenas como convidado da palestra, o número de pessoas atendidas corresponde
ao número de associados do clube presentes como convidados na palestra.
Palestras sobre conscientização, informação ou educativa deve ser informada como atividade de serviço,
referente à causa correspondente (ou outros). Reuniões de clube devem ser reportadas como reuniões.
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EQUIPE
RESPONSÁVEL
14

MJF Alessandra Zotarelli
Gomes da Silva (LC-6)

2ºVDG MJF Alexandre
Mendes (LC-11)

1ºVDG MJF Glauber Gomes
(LC-6)

PMJF Karina Casanova
Rodrigues (LB-1)

PDG PMJF Renato Rodrigues
(LB-1)

MJF Rodrigo Lavieri Mendes
(LC-2)
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DÚVIDAS E SUGESTÕES
mylion@dmlc.org.br

©  O conteúdo deste material possui direitos reservados ao Grupo de Estudos MyLion
Brasil. Pode ser usado e distribuído, desde que informados os créditos e fonte.
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FORMULÁRIO PARA
REPORTAR EM

Nome da atividade:
Data da atividade:

Tipo de atividade:

Atividade de Serviço

Doação

Angariação de Fundos

Reunião

CAUSA GLOBAL
Fome

Meio Ambiente

Câncer Infantil

Diabetes

Visão

Tipo de projeto:
Pessoas atendidas
pelo serviço:
Número de pessoas
beneficiadas pela atividade

Total de
voluntários:

Total de horas
dos voluntários

Somatório dos Leões,
Domadoras, LEOs, Castores
e demais voluntários
envolvidos na atividade

Total de horas da atividade
multiplicada pelo número
de voluntários informados

MÉTRICAS ADICIONAIS
Fundos doados:

Fundos angariados:

Se for informar o valor em Dólar (US$),
usar o Dólar Leonístico do mês para
conversão. Caso contrário, informe
diretamente em Reais (BRL)

Se for informar o valor em Dólar (US$),
usar o Dólar Leonístico do mês para
conversão. Caso contrário, informe
diretamente em Reais (BRL).

Organização:

Árvores plantadas/
cuidadas:

Nome da Entidade ou pessoa
que recebeu a doação.

Descrição da atividade:

Não esqueça de separar fotos para adicionar ao seu informe.

Quantidade de mudas plantadas e/ou
árvores cuidadas na atividade.

Outros

Foto/Vídeo/Voz
Formulário de autorização
Eu o autorizo a tirar fotografias / vídeos meus e que essas imagens sejam usadas pelo Lions Clubs International para fins
impressos, digitais, de vídeo ou outros meios, com o objetivo de promover e divulgar o Lions Clubs International. Essas
imagens serão propriedade da LIONS CLUBS INTERNATIONAL para todo e qualquer uso.

Local

Data

Nome letra de forma ______________________________________________
Número RG

Número CPF_______________________________

Assinatura
Assinatura dos pais ou responsável (se a imagem for menor de idade)

Foto/Vídeo/Voz
Formulário de autorização
Eu o autorizo a tirar fotografias / vídeos meus e que essas imagens sejam usadas pelo Lions Clubs International para fins
impressos, digitais, de vídeo ou outros meios, com o objetivo de promover e divulgar o Lions Clubs International. Essas
imagens serão propriedade da LIONS CLUBS INTERNATIONAL para todo e qualquer uso.

Local

Data

Nome letra de forma ______________________________________________
Número RG

Número CPF_______________________________

Assinatura
Assinatura dos pais ou responsável (se a imagem for menor de idade)

Foto/Vídeo/Voz
Formulário de autorização
Eu o autorizo a tirar fotografias / vídeos meus e que essas imagens sejam usadas pelo Lions Clubs International para fins
impressos, digitais, de vídeo ou outros meios, com o objetivo de promover e divulgar o Lions Clubs International. Essas
imagens serão propriedade da LIONS CLUBS INTERNATIONAL para todo e qualquer uso.

Local

Data

Nome letra de forma ______________________________________________
Número RG

Número CPF_______________________________

Assinatura
Assinatura dos pais ou responsável (se a imagem for menor de idade)

