Como os clubes podem impulsionar
o serviço dos Leões
Apoio dos clubes à Campanha 100 e à Fundação de Lions Clubs International (LCIF) - a sua
Fundação - aumenta nossa capacidade de transformar o mundo. Como o clube pode ajudar?
Incentive a participação de 100% dos associados
A participação é fundamental para o nosso sucesso! Convidar os companheiros Leões
para fazerem doações pessoais é uma das maneiras mais simples e rápidas de angariar
fundos substanciais para LCIF e para a Campanha 100.

Torne-se um Clube 100 I 100, com participação de 100% dos associados
doando pelo menos US$ 100

Receba
reconhecimento!

Os clubes em que 100% dos associados doem U$ 100 ou mais recebem um
reconhecimento especial de Clubes 100 I 100 .

Realize um evento de angariação de fundos
Os eventos de angariação de fundos são uma ótima maneira de reunir muitos associados
do clube - e de se divertir! Além disso, eles são uma oportunidade ótima para convidar
membros da comunidade que não sejam Leões para aprenderem melhor sobre o excelente
trabalho dos Leões e para se juntarem aos clubes em apoio a LCIF e à Campanha 100.

As doações para a Campanha 100

Faça uma doação da tesouraria do clube

(CMJ), Companheiro de Melvin

Muitos clubes reservam fundos da tesouraria para doações de caridade e fazem
contribuições desses fundos para LCIF. Essas contribuições são uma excelente
maneira da liderança do clube apoiar LCIF em nome dos associados.

Jones Progressivo (CMJP) e ao

Peça o apoio de empresas locais e daqueles que não sejam Leões
Muitos clubes já têm boas relações com empresas e pessoas que não sejam Leões nas
suas comunidades. É importante pedir apoio aos membros da comunidade e a grupos
de fora do seu clube por meio de um evento ou solicitação direta para que se alcance
as metas.

Torne-se um Clube Modelo, angariando o equivalente a US$ 500
por associado
Os Clubes Modelos estão liderando o caminho para a Campanha 100. Incentive os
clubes da sua área a pensarem grande e se tornarem exemplos para os outros. Todos
os fundos arrecadados de todas as diferentes fontes entre 1º de julho de 2017 e 30 de
junho de 2023 contam para o status de Clube Modelo. Acesse mais informações sobre
Clube Modelo, visitando o Centro de Recursos em lionsclubs.org e depois clicando em
Campanha 100.

Muito
obrigado!

são elegíveis para crédito ao título
de Companheiro de Melvin Jones

Programa Leões que Compartilham.
As doações também contam para
o novo reconhecimento da
Campanha 100 de edição limitada
e reconhecimentos vigentes de
LCIF, tais como 100% CMJ,
100% CMJP, 100% de participação
no Leões que Compartilham e
emblemas de estandarte de média
por associado.

Muitos alegam que as necessidades existentes no mundo são grandes demais. Mais de 1,4 milhão de
Leões em todo o mundo afirmam, “Nós Servimos”. A cada Lions clube que encara de forma destemida
esta nova era de serviços - uma era em que se consegue servir 100% não apenas quando agimos,
mas quando também doamos - meu muitíssimo obrigado! O sucesso da nossa campanha, associação,
fundação e futuro começa em âmbito de clube, hoje. Juntos, podemos e vamos alcançar as metas da
campanha e servir o mundo carente.

Envie um e-mail para campaign100@lionsclubs.org para obter recursos da campanha, informações
adicionais sobre reconhecimentos ou se conectar ao seu coordenador de LCIF de distrito.

lionsclubs.org/campaign100
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