ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES
DISTRITO LA-6 – AL 2018/2019
GOVERNADOR – CL JOÃO ALVES FILHO / CaL GENI ALVES

CONCURSO DE EFICIÊNCIA
Prezados companheiros, iniciado o ano leonistico é hora de alinharmos as estratégias
para que juntos possamos ser ainda mais fortes no espírito do servir, pensando nisso prepara
mos um concurso de eficiência com metas alinhadas ao Lions internacional, metas possíveis
de cumprir, para que todos possam empreender esforços conjuntos e atingirmos as
necessidades de nossa sociedade, em consonância com a meta deste distrito, alinhadas a
Lions internacional.
Para o corrente ano, pede-se que os leões de todo o mundo realizem 200 milhões de
atendimentos, dividimos a meta pela quantidade de membros associados de Lions em todo o
mundo, chegamos ao número de 14 atendimentos por associados leões mensalmente,
distribuídos entre os cinco eixos de trabalho, sendo eles: Alívio a Fome, Câncer pediátrico,
Visão, Meio ambiente e Diabetes. Assim ficou mais fácil, se pensarmos que um clube tem 50
associados, logo sabemos que este clube deverá realizar 700 atendimentos mensais ou ainda
8.400 atendimentos anuais que podem ser distribuído entre os cinco eixos.
Atenção: É importante a ação e tão importante a correta informação no
sistema mylions, para que possamos mensurar todas as suas atuações,
tendo dúvidas não exitem em solicitar apoio do gabinete desta
governadoria.
Mãos a Obras.
Como todos já conhecem, tivemos três novos cargos (Assessores GMT, GLT e GST)
inseridos em toda a estrutura de Lions, do internacional a diretoria dos clubes, se ainda não
elegeu e indicou providencie o mais breve possível e informe os seus nomes a governadoria,
pois tudo começa aqui.
1.

REGRAS

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.
GMT
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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 (+ 10 Ponto por cada associado que
ultrapassar)
50 Pontos
Atualizar o Estatuto s e Regulamentos;
50 Pontos
Equilibrar / igualar o numero 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
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
DESAFIOS DO CENTENÁRIO – AÇÕES NOS 5 EIXOS
150 PONTOS
4.

OUTROS

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
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Promover instituto de Liderança para o Distrito
75 pontos
5.

NOTAS FINAIS

5.1 Para receber o reconhecimento de clube ouro. O clube deverá realizar pelo menos uma
ação em cada eixo de trabalho definido pelo Lions Internacional.
5.2 O clube deverá preferencialmente inserir suas atividades até o ultimo dia de cada mês.
5.3 Cada membro associado tem a meta de 14 atendimentos mensais, sendo 168
atendimentos anuais.
5.4 Todos os números serão computados 15 dias antes do primeiro dia da convenção
distrital.
6.

Considerações finais.

Prezados companheiros, visando simplificar o nosso plano de ação, dividimos para
poder multiplicar, desta forma para o cumprimento da meta de Lions internacional cada
membro associado tem a meta de 14 atendimentos mensais sendo 168 atendimentos anuais, a
meta foi dividida, porém o resultado é do conjunto de todos os membros, sendo assim o clube
deve empreender esforços conjuntos, se um companheiro está inserido em nossos quadros de
associados, porém não pode servir em uma atividade ou outra, o clube deverá empreender
esforços para suprir o déficit de atendimento do companheiro, demonstrando desta forma o
espírito do servir internamente, acreditamos que todos os clubes deste distrito chegarão à
convenção em Luís Correia e Parnaíba - PI , com a meta batida pelo máximo, teremos um
grande orgulho de ter um distrito 100% ouro, nossas metas foram feitas para serem batidas,
mas não somente para o prêmio, mas sim para a contribuição da ampliação do movimento
servir em todo o mundo, destarte, ratificamos que os clubes que tenham outras atividades não
inseridas nos eixos de trabalho delineados para o corrente ano, que mantenham as suas
atividades de acordo com a particularidade de seu clube, mantendo-nos informados, inserindo
novas atividades voltadas aos eixos definidos por esta instituição.
Um excelente Ano Leonistico a todos.
Distrito LA 6, 01 de julho de 2018.

DG João Alves Filho
Governadora do Distrito
LA 6 AL 2018/2019

Secretário do Distrito
CL Antônio Evandro de Araújo
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