
 

 

 

Kiwanis, Lions, Optimist, Rotary, participe de uma semana de serviço na qual 

Vamos comemorar as comunidades 

Os clubes de serviço trabalham juntos para fazer a diferença nas comunidades 
 

Vamos comemorar as comunidades, uma iniciativa conjunta das quatro principais organizações de 

serviço voluntário, será lançada neste ano com foco no serviço comunitário local durante a semana de 

10 a 16 de outubro.  

 

As organizações - Kiwanis International, Lions Clubs International, Optimist International e Rotary 

International - estão trabalhando juntas nos últimos 18 meses para trocas ideias sobre futuras 

colaborações. Este primeiro esforço público incentiva os clubes a se aproximarem para que trabalhem 

juntos em projetos que melhorem e beneficiem as comunidades locais.  

 

“Temos tantas metas e objetivos comuns”, disse Peter Mancuso, presidente da Kiwanis International de 

2021-2022.  “A iniciativa Vamos comemorar as comunidades é uma forma de nos unirmos para 

trabalhar em um projeto que terá um impacto mensurável nas comunidades de todo o mundo”. 

 

“Podemos ajudar o mundo a se recuperar nesta época de necessidade, quando muitos ainda estão com 

dificuldades”, disse Douglas X. Alexander, Presidente Internacional de Lions Clubs International. “Se 

deixarmos nossa paixão pelo serviço transparecer, não haverá absolutamente nada que não possamos 

realizar juntos”.  

 

Patsy Garner, Presidente da Optimist International de 2021-2022, apoia o esforço de incentivar todos os 

clubes de serviço a trabalharem juntos para ajudar as comunidades. “Agora, mais do que nunca, é 

necessário que trabalhemos juntos. Os recursos podem ser escassos e o esforço conjunto pode ter um 

impacto muito maior nas nossas comunidades do que um único ato".  



 

“Todas as nossas organizações servem às comunidades para transformarmos vidas. Temos que garantir 

que nossos diversos clubes identifiquem uma necessidade local e trabalhem juntos para prestar serviços 

que atendam a essa necessidade”, disse Shekhar Mehta, Presidente do Rotary International.  

  

Os clubes são incentivados a trabalhar juntos em projetos como em prol da saúde e bem-estar, 

insegurança alimentar e fome, educação e alfabetização e ambientais. Os esforços podem incluir 

limpezas da comunidade, doações e distribuições de alimentos, caminhadas ou corridas para arrecadar 

dinheiro para causas específicas e coleta de livros para ajudar as crianças a criarem bibliotecas pessoais. 

Os clubes devem seguir todas as diretrizes locais para reuniões e encontros. Os clubes que envolvem 

jovens participantes devem seguir as diretrizes organizacionais de proteção aos jovens. Veja aqui uma 

lista completa de ideias.  

 

Todos os quatro líderes disseram que este esforço inicial é um trampolim para o futuro - eles 

vislumbram um projeto anual no qual todos os clubes ao redor do mundo colaborem e tragam os clubes 

de jovens também. O projeto conjunto também permite que os membros da comunidade que sirvam 

em clubes diferentes aprendam mais uns sobre os outros, suas organizações e seus esforços 

combinados para ajudar crianças e adultos que enfrentam dificuldades financeiras ou ambientais.  

 

Contatos com a mídia: 

Ben Hendricks, Kiwanis International: bhendricks@kiwanis.org e +1 317.217.6206 

Shauna Schuda, Lions Clubs International: shauna.schuda@lionsclubs.org  e +1 630.468.7075 

Jennifer Bagwell, Optimist International: Jennifer.Bagwell@optimist.org e +1 314.881.1336 

Chanele Williams, Rotary International: chanele.williams@rotary.org e +1 847.866.3466  

 

Informações básicas sobre Kiwanis: Fundada em 1915, a Kiwanis International é uma organização global 

de clubes e associados que se dedicam a servir crianças de todo mundo. A Kiwanis e sua família de 

clubes, inclusive a Circle K International para estudantes universitários, Key Club para estudantes de 14 a 

18 anos, Builders Club para estudantes de 11 a 14 anos, K-Kids para estudantes de 6 a 12 anos e Aktion 

Club para adultos com deficiências, anualmente dedica mais de 18,5 milhões de horas de serviço para 

fortalecer comunidades e servir crianças. A família Kiwanis International compreende mais de 537.000 
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associados adultos e jovens em 85 países e áreas geográficas. Visite kiwanis.org para obter mais 

informações.    

 

Informações básicas sobre Lions: Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviços 

do mundo. Há mais de 1,4 milhão de associados em mais de 48.000 clubes servindo em 200 países e 

áreas geográficas por todo o mundo. Desde 1917, os Leões tornam as comunidades locais mais fortes 

por meio de projetos humanitários e de serviços interativos, e conseguimos ampliar o impacto dos 

nossos serviços por meio do apoio generoso da nossa Fundação de Lions Clubs International. Nos 

dedicamos a apoiar a visão, o meio ambiente, o câncer infantil, a fome, o diabetes e outras necessidades 

humanitárias para ajudar a resolver alguns dos maiores desafios que a humanidade enfrenta. Para obter 

mais informações sobre Lions Clubs International, visite www.lionsclubs.org. 

 

Informações básicas sobre Optimist: A Optimist International, fundada em 1919, é uma organização de 

serviços que atende a jovens e comunidades de todo o mundo. Tem quase 70.000 associados adultos e 

jovens em mais de 2.500 clubes nos Estados Unidos, Canadá, Caribe, México e muitos outros países de 

todo o mundo. Com o lema “Ressaltar o que há de melhor na juventude, nas nossas comunidades e em 

nós mesmos”, os Otimistas realizam projetos de serviço positivos que atingem mais de seis milhões de 

jovens a cada ano. Para saber mais sobre a Optimist International, ligue para (314) 371-6000 ou visite o 

site da organização em www.optimist.org.  

 

Informações básicas sobre Rotary: O Rotativo reúne uma rede global de líderes voluntários dedicados a 

enfrentar os desafios humanitários mais urgentes do mundo. O Rotary conecta cerca de 1,2 milhão de 

associados em mais de 36.000 Rotary clubes servindo em 200 países e áreas geográficas. O trabalho que 

prestam melhora vidas em nível local e internacional, desde ajudar os necessitados nas suas próprias 

comunidades até trabalhar para livrar o mundo da pólio. Para mais informações, visite Rotary.org.  
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