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CONCURSO DE EFICIÊNCIA
AL 2018 / 2019
Companheiros(as): Presidentes, Coordenadores GLT, GMT, GST de
Distrito e de Clubes, Presidentes de Região e Divisão e demais líderes.
Fiquem todos atentos para o nosso concurso de eficiência, o ponto alto
dos administradores de Clubes e do Distrito.

VEJAMOS AS REGRAS
1-REGRA
Para o concurso de eficiência deste Ano Leonistico, todos os clubes
poderão atingir a nota máxima que é 1000 (um mil pontos), sendo
divididos as suas responsabilidades, da seguinte forma: GMT: 350
Pontos, GLT: 150 (cento e cinquenta) pontos, GST: 350 (trezentos e
cinquenta) pontos e outros: 150 (cento e cinquenta) pontos, perfazendo
um total de 1.000 (um 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 pontos receberão o reconhecimento
de clube Bronze, os clubes que atingirem entre 501 e 700 pontos
receberão o reconhecimento de clube Prata e todos os clubes que
atingirem entre 701 pontos e 1000 pontos receberá o reconhecimento de
clube Ouro.
COMO CONQUISTAR PONTOS PARA O CONCURSO DE EFICIÊNCIA
Fundar ou Reestruturar um Clube de LIONS 75 Pontos
Fundar ou Reestruturar e manter um Clube de LEO 75 Pontos
Crescimento Liquido de no mínimo 3 associados 50 Pontos
(+ 10 Ponto por Cada associado que ultrapassar)
Atualizar o Estátuto e Regulamentos; 50 Pontos

Equilibrar / igualar o número de CaL e CL com aumento liquido 30 Pontos
Implementar o Programa de Leão Mentor 25 Pontos
Implementar Programa de Qualificação de Associados Leão 25 pontos
Eleger no CLUBE GMT como diretoria do Clube 20 Pontos
2. GLT
Participação de Instituto de LIDERANÇA do distrito ou DM 25 pontos por
associado
Promover Instituto de Liderança no clube ou região. 50 pontos por evento
Promover instituto de Liderança para o Distrito 75 pontos 4. GST
Participação de Instituto de LIDERANÇA do distrito ou DM 25 pontos por
associado Promover Instituto de Liderança no clube ou região. 50 pontos
por evento
Promover instituto de Liderança para o Distrito 75 pontos
3. GST
Participação de Instituto de LIDERANÇA do distrito ou DM 25 pontos por
associado
Promover Instituto de Liderança no clube ou região 50 pontos por evento
Promover instituto de Liderança para o Distrito 75 pontos
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 ultimo 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/19.
Portanto, 28 dias para nossa
CONVENÇÃO DISTRITAL.

PREZADOS COMPANHEIROS (AS)
Inicia-se o grande momento de valorização dos nossos trabalhos
leonísticos pela humanidade carente e pelo crescimento de Lions
Internacional.
O concurso de eficiência é a prova real das nossas atividades com o
coroamento dos nossos feitos ao recebermos os prêmios que
conquistaremos na nossa festa de CONVENÇÃO.

Portanto CCLL/CCaLL /LIDERES, mãos a obra. O tempo não para.
Sejamos todos vitoriosos. Este DG constituirá uma comissão
oportunamente para análises de conteúdo dos clubes competitivos.
Saudamos-vos com a nossa CONVENÇÃO 28/30/04/2019
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