Campanhas de Ação para Serviços Globais
Há quase 100 anos, os Leões servem suas comunidades com dedicação e contribuem
para o desenvolvimento e bem-estar de milhões de pessoas no mundo todo. No
contexto de nossa comemoração do centenário, os Leões são incentivados a ajudar na
conquista do Desafio de Serviço do Centenário de servir 100 milhões de pessoas até
dezembro de 2017, por meio da participação em Campanhas de Ação para Serviços
Globais.
Agosto – Como Engajar os Jovens

Convide os Leos e os jovens de sua área para organizarem e
participarem de um projeto de serviço. Os projetos poderão ser de
limpeza de escolas ou centros comunitários, uma visita a casa de
repouso para idosos ou hospital infantil. Permitir que os jovens
desenvolvam e liderem um projeto de serviço possibilita que eles
aprendam novas habilidades, enfatizando ao mesmo tempo a
importância de servirmos à comunidade.
Outubro – Compartilhando a Dádiva da Visão
Planeje projetos de saúde visual e trabalhe com deficientes visuais.
Muitos Leões já celebram o Dia Mundial da Visão em outubro. Este é
um mês excelente para organizar exames de vista, trabalhar como
voluntários em um Centro Leonístico de Reciclagem de Óculos,
organizar um mutirão de coleta de óculos ou uma atividade que
beneficie os deficientes visuais da sua comunidade.
Dezembro/janeiro – Alívio à fome
Organize coletas de alimentos e projetos para erradicar a fome. Com a
crise na economia mundial, muitas organizações que oferecem
alimentação aos famintos estão tendo dificuldades em atender a todos.
Ajude a aliviar a fome ao planejar eventos no início e final do ano
calendário para a coleta e distribuição de alimentos.
Abril – Protegendo o Meio Ambiente
Implemente projetos que melhorem e protejam o meio ambiente.
Organize um mutirão de limpeza das estradas, plante árvores ou planeje
um evento na comunidade para o “Dia da Terra”, coletando materiais
recicláveis como latas de alumínio, garrafas de plástico, telefones
celulares usados e baterias.

Para obter mais informações
Para saber como seu clube pode se envolver nas Campanhas de Ação para Serviços Globais e
participar da comemoração do centenário, visite www.lionsclubs.org/servicechallenge

