ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES
DISTRITO LA-6 – AL 2019/2020
GOVERNADORA: DG CaL RITA DO SOCORRO DOS REIS G. GONÇALVES/
PDG PAULO CESAR
SEDE DA GOVERNADORIA
Rua José Chaves Cohen, 168, Jardim Equatorial, CEP. 68903-001- MacapáAP
e-mail: ritadosocorro2015@hotmail.com

CONCURSO DE EFICIÊNCIA
AL 2019 / 2020
Prezado(a)s companheiro(a)s, Presidentes de Clubes, Coordenadores GLT,
GMT e GST de Distrito e de Clubes; Presidentes de Região e Divisão e demais
líderes, submetemos a apreciação antecipadamente, uma vez que será
aprovado no I Conselho Distrital, o nosso Concurso de Eficiência, o qual não
procuramos mudar muito, do apresentado no AL passado. Todos são
sabedores que tal concurso tem por objetivo medir a eficiência dos Clubes,
portanto é o ponto alto das administrações dos Clubes e do nosso Distrito.
REGRAS BÁSICAS
Assim como no AL anterior o Concurso de Eficiência, a pontuação máxima
a ser atingida pelos clubes é de 1000 (mil) pontos, sendo divididos as suas
responsabilidades da seguinte forma:
COORDENADORIAS
GMT
GLT
GST
LCIF
Outros
TOTAL

PONTUAÇÃO
290
220
310
95
85
1000

Perfazendo, portanto, o total de 1000 (mil) pontos. Ao final do AL todos os
clubes receberão reconhecimento pelos serviços prestados, ao longo de
todo o ano. Os clubes que atingirem até 500 (quinhentos) pontos receberão
o reconhecimento de CLUBE BRONZE. Os clubes que atingirem entre 501
(quinhentos e um) – 700 (setecentos) pontos receberão o reconhecimento
de CLUBE PRATA e todos aqueles que atingirem entre 701 (setecentos e
um) – 1000 (mil) pontos, receberão o reconhecimento de CLUBE OURO,
cabendo ainda a critério do Governador destacar com a comenda OURO –
COM DESTAQUE, aqueles que se aproximarem da pontuação máxima.

COMO CONQUISTAR PONTOS PARA O CONCURSO DE EFICIÊNCIA?
EIS AS METAS:
1. GMT
ITEM
1
2
3

4
5

6
7

8
TOTAL

METAS
Fundar ou Reestruturar um
Clube de Lions
Fundar ou Reestruturar e
manter um clube de LEO
Crescimento Líquido de no
mínimo 3 associados = 30
pontos, considerando + 10
pontos por cada associado
que
ultrapassar
este
mínimo, chegando até 60.
Atualizar o Estatuto e
Regulamentos
Equilibrar/Igualar o número
de CaL e CL com aumento
líquido
Implementar o Programa de
Leão Mentor
Implementar Programa de
Qualificação de Associados
leão
Eleger no Clube GMT como
Diretoria do Clube

PONTUAÇÃO
70
70
60

20
20

20
15

15
290

2. GLT
ITEM
1

2
3

4

5

6

TOTAL

METAS
Participação por associado no
Instituto de Liderança do
Distrito ou do Distrito
Múltiplo ou de LCIF
Promover
Instituto
de
Liderança no Clube ou Região
Promover
Instituto
de
Liderança para o Distrito ou
Distrito Múltiplo
Promover Programa Simpósio
para a Juventude no âmbito
do Clube, Região ou Distrito
Promover Programa Simpósio
Leonístico da Família e da
Mulher no âmbito do Clube,
Região ou Distrito
Participação por associado no
Simpósio
Leonístico
da
Família e da Mulher

PONTUAÇÃO
25

40
40

45

45

25

220

3. GST
ITEM
1

METAS
Participação no Mutirão da Saúde

PONTUAÇÃ0
Até 500 atendimentos =
50 pontos
De
501
a
1500
atendimentos
=
75
pontos
Acima
de
1500
atendimentos = 100
pontos
A critério da Governaria
os 3 clubes com maior
número
de

atendimentos receberão
reconhecimento.
2
Participação por atividade em 20
Programas de Combate ao Diabetes
3
Participação por atividade em 20
Programa de Combate ao Câncer
Infantil
4
Participação por atividade em 100
Programa de Combate à Fome, até o
limite de 05 ações – 20 pontos por
ação
5
Participação por atividade em
Programa de Preservação/e ou
Conservação Ambiental. Cada clube 25
deverá realizar: plantio de no mínimo
150 árvores. O objetivo é que o DLA6
plante no AL 2019/2020, no mínimo
6000 (seis mil) árvores,
6
Participação em Programa de 25
Preservação da Visão
7
Outros (programas de ajuda social ou 20
atendimento em saúde não listados
ou
outras
ações
de
preservação/conservação
ambiental),
que
visem
o
reaproveitamento.
Tais
como:
Programas de geração de renda,
envolvendo
recolhimento/reciclagem de até 100
garrafas pet; aproveitamento de 100
lts
de
óleo
de
cozinha;
recolhimento/reciclagem de até 500
kg de papel). Considerando no
mínimo 04 ações).
TOTAL
310
4. LCIF
ITEM

METAS

PONTUAÇÃO

1

Participação na Campanha 100- Sorteio 50
de Títulos de Melvin Jones
2
Aquisição de Título de Melvin Jones - Os 45
clubes que, fora a campanha 100,
adquirirem títulos de Melvin Jones
TOTAL
95
5. Outras Ações
ITEM
1

2
3

METAS
Participação do Clube em Conselho
Distrital, considerando 5 pontos por
CD, que ocorrem fora do local da
Convenção, ou seja, I, II e III
Envio de relação da Diretoria Eleita
(antigo PU), até 31 de Março de 2020
Pagamento de cotas Internacional e
Distrital nos prazos estipulados pela
Governadoria

TOTAL

PONTUAÇÃO
15

40
30

85
NOTAS FINAIS

Para receber o reconhecimento de clube ouro, o clube deverá realizar pelo
menos uma ação em cada eixo de trabalho, definido pelo Lions
Internacional.
O clube deverá preferencialmente inserir suas atividades até o último dia
de cada mês. Cada membro associado tem a meta de 14 atendimentos
mensais, sendo 168 atendimentos anuais. Todos os números serão
computados até o último dia do mês de março de 2020, 29 dias para a
CONVENÇÃO DISTRITAL, podendo dependendo da relevância da ação, caso
a mesma seja realizada em até 15 dias antes da Convenção, ou seja, até 15
de abril de 2020, ser aceita a critério da Governadora.

PREZADOS COMPANHEIROS (AS)
O Concurso de Eficiência tem o condão de avaliar as ações executadas pelos
associados em seus clubes e no Distrito, durante um determinado Ano

Leonístico, no caso AL 2019-2020. É, portanto, momento de avaliação e
valorização dos diferentes trabalhos leonísticos prestados a comunidade,
com vista ao crescimento e manutenção da nossa Associação de Lions
Internacional e de nossas crenças nos ideais de Melvin Jones, “ Nós
Servimos”.
Como tenho dito, a Convenção não é do Governador, mas sim dos
convencionais que anseiam encontrar amigos, discutir novos rumos e
através do Concurso de Eficiência, presenciar o coroamento dos esforços
de um ano inteiro, com o recebimento de prêmios que é uma forma de
agradecimento da Governadoria pelas metas cumpridas, e assim energizar
a todos para o AL seguinte, pois o trabalho continua.
Portanto Companheiro (a) s e lideres deste Distrito, mãos à obra e nós
ajudem a seguir em frente, pois o movimento leonístico é feito por nós! O
tempo não para! Sejamos todos vitoriosos! Esta DG constituirá uma
comissão oportunamente para análises dos conteúdos enviados e lançados
pelos clubes, além de ouvi-los, com o objetivo de alcançarmos o JUSTO.
A nossa CONVENÇÃO DISTRITAL será realizada nos dias 30/04/2020 (quinta
feira), 01/05/2020 (sexta feira-Feriado) e 02/05/2020 (Sábado). Ficando o
domingo dia 03/05/2020 para o retorno das delegações.

RITA DO SOCORRO DOS R. G. GONÇALVES
Governadora do DLA6 AL 2019/2020

TEREZA VIRGINIA AMÉRICO DA CRUZ
Secretária do DLA6 AL 2019/2020

