
Plano Estratégico de Lions International 
Pontos a serem abordados em 2022-2023 
Garantir o sucesso com a nossa estratégia global 

 Lançamos o Plano Estratégico de Lions International em 2020 para aproveitar o 
sucesso do LCI Adiante e garantir que estaremos sempre prontos para servir as nossas 
comunidades e o mundo.  

 O nosso plano estratégico nos une na nossa missão global de servir. Isso inclui todos 
os Leões e todos os clubes. Inclui Lions Clubs International e a Fundação de Lions Clubs 
International (LCIF), somos um.  

 A nossa visão é sermos o líder global em serviços comunitários e humanitários. 

 
A nossa estratégia 

 Desenvolvemos o plano estratégico com três metas em mente. 

• Fortalecer a Associação e a Fundação para manter os clubes fortes e os Leões 
prontos para servir.   

• Criar novos modelos de crescimento porque a necessidade por serviços está 
crescendo em todo o mundo, portanto precisaremos continuar crescendo também.  

• Alinhar metas, governança e apoio organizacional em todos os níveis do Lions para 
que possamos atingir as metas. 

 
As nossas conquistas 

 No primeiro ano focamos em criar o plano e avançar algumas estratégias iniciais 
importantes. 

 Conseguimos grandes coisas durante o primeiro ano do plano.  
 Selecionamos o nosso novo nome da marca para a Associação e Fundação, “Lions 

International”, realizamos uma pesquisa de satisfação dos associados para descobrir quais 
mudanças eles desejam, e reestruturamos os subsídios para o quadro associativo. 

 Conseguimos novos parceiros corporativos, identificamos práticas de voluntariado 
episódico ou “ocasional” para ver como podem se encaixar ao nosso modelo de clube e 
realizamos a primeira reunião virtual conjunta da diretoria de LCI e o conselho de LCIF.  

 
O nosso foco neste ano 

 Estamos agora em nosso segundo ano e continuamos avançando e executando o plano. 

 Para fortalecer a Associação e a Fundação 

• Começaremos a lançar a nova marca “Lions International” e as diretrizes dela em 2023.  

• Para ajudar a reconstruir os clubes, estamos revisando as ferramentas de avaliação de 
clubes, compartilhando as melhores práticas de clubes bem-sucedidos e aprimorando o 
programa do Leão Orientador. 
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• Para aproveitar o sucesso da Campanha 100, estamos nos concentrando em doações 
de clubes e indivíduos.  

• Também estamos desenvolvendo um programa de suporte abrangente para os novos 
clubes e materiais de pesquisa para avaliar a satisfação dos associados.  

 Para desenvolver novos modelos de crescimento 

• Continuaremos desenvolvendo o nosso programa de Responsabilidade Social 
Corporativa (CSR), incluindo a execução de estratégias de captação de recursos para a 
AJ I, AJ II e Índia, e expandiremos o voluntariado de funcionários junto aos nossos 
parceiros. 

• Também estamos lançando um “Think Tank de RSC” (grupo de especialistas) para 
explorar novas oportunidades.  

• Para ajudar a envolver os voluntários de novas maneiras, estamos testando projetos 
para voluntários episódicos e desenvolvendo recursos para ajudar os clubes a apoiar 
esses voluntários “ocasionais”. 

• Também estamos aprimorando a forma como avaliamos novos parceiros para 
maximizar nossos recursos e o nosso retorno. 

 Para alinhar metas, governança e suporte organizacional 

• Estamos focados na próxima reunião virtual da diretoria de LCI e conselho de LCIF em 
2023 para nos mantermos na mesma sintonia e avançarmos juntos. 

 
A nossa nova marca e slogan 

 Apresentaremos “Lions International” como a nossa marca unificada para a 
Associação e Fundação. Quando dissermos “Lions International”, estaremos falando de 
ambas as organizações. Porque o mundo nos vê como um. Os nomes reais da Associação 
e da Fundação não serão alterados. A marca Lions International trará ambas as 
organizações sob uma marca abrangente para que possamos falar com o mundo sobre o 
nosso serviço e impacto coletivos.  

 “A serviço de um mundo carente” é nosso novo slogan para a marca Lions 
International, o qual transmite ao mundo quem somos e o que fazemos como Leões. 

 
Como você pode ajudar  

 Compartilhe as informações sobre o plano nos clubes e distritos. 
 Foque na satisfação dos associados no seu clube. 
 Doe para a nossa Fundação, LCIF, como Leão individualmente e como clube. 

 
Dúvidas sobre o Plano 

 Envie perguntas e comentários para o e-mail strategicplan@lionsclubs.org.  
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