
Por que reportar os serviços 
Compartilhando o nosso impacto, Leões e Leos informam, inspiram e 
aumentam o nosso legado global de serviços. 
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Fortaleça a narrativa 
Os detalhes dão foça às histórias. Contar que você 
alimentou 87 famílias tem muito mais força do que 
contar que organizou uma campanha de doação de 
alimentos. Contar que o seu clube contribuiu com 1.265 
horas de voluntariado no ano passado tem mais força 
do que dizer que o clube serve à comunidade. Quando 
o clube reporta serviços, você coleta os detalhes 
necessários para contar histórias fortes sobre o impacto 
causado. 

 

Foto do: Leão Othmar Fetz, 
O livro dos LEOS 

Reporte para que sejam 
tomadas decisões 
As conquistas do clube que são documentadas revelam 
o que está funcionando e o que não está. Por exemplo, 
e se o número de participantes do programa de 
informações sobre o diabetes estiver crescendo, mas a 
arrecadação de fundos anual do clube estiver 
diminuindo? Analisar os relatórios de serviço anteriores 
ajuda o clube a tomar melhores decisões, inclusive a 
escolher atividades de serviço e definir metas realistas. 

Inspire serviços 
Os projetos de serviço que você reporta podem ser 
vistos no distrito e em todo o mundo. Isso significa que 
a criatividade e o impacto do seu clube podem inspirar 
Leões e Leos a adotar novas causas e servir de novas 
maneiras. Reportar também ajuda os funcionários de 
Lions International a identificar melhores práticas para 
se compartilhar globalmente.  
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Aumente as parcerias 
Colaborar com outras organizações da sua comunidade 
é uma ótima maneira de aumentar a exposição, alcance 
e a qualidade dos seus projetos de serviço. Ao abordar 
possíveis parceiros, os relatórios de serviço do clube 
fornecem evidências tangíveis da eficácia do seu clube 
para ajudar a persuadir outras organizações a se 
unirem a você. 

Impulsione os líderes 
Altos índices de envio de relatórios de serviços são um 
sinal de clubes, divisões e distritos saudáveis. O 
conhecimento do histórico de serviços do seu clube 
propicia informações importantes aos atuais e futuros 
dirigentes de clube. Além disso, os líderes de distrito, 
divisão e Equipe Global de Ação podem auxiliar melhor 
o seu clube quando entendem como os clubes da sua 
área servem às comunidades.  
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Orgulhe-se 
Os dados de serviço nos permitem informar como Nós 
servimos ao redor do mundo. Por exemplo, em 2021, 
Leões e Leos prestaram serviços a mais de 350 milhões 
de pessoas! Podemos nos orgulhar dessa conquista 
graças aos líderes que reportaram mais de 1 milhão de 
atividades de serviço. Através dos relatórios de serviço, 
o clube passa a integrar esse orgulho e se torna 
elegível a prêmios de serviço.  

  

Gostaria de saber mais? 
Visite lionsclubs.org/service-reporting 
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