
 

Prêmios de Serviços A Bondade Importa 

Área Jurisdicional I 

 

Lions Clube Thornapple Valley | EUA | “Programa de leitores Leões convidados” 

Visão geral do projeto: Os Leões do DM 11 ajudaram o distrito escolar da área de Lowell comprando livros 

premiados para alunos da 2ª e 3ª séries. Os leões então organizaram visitas às salas de aula onde puderam 

ler os livros para os alunos. Depois que os livros foram lidos para a classe, eles foram doados para a escola, 

aumentando o estoque de livros. 

Causa global: Juventude 

Pessoas atendidas: 684 

Número de horas dos voluntários: 60 

Número de voluntários: 16 

 

Lions Clube La Centre | EUA | “Roupinhas maravilhosas” 

Visão geral do projeto: Os Leões do DM 19 produziram e distribuíram macacões acessíveis do ponto de 

vista médico para hospitais em todo o país para bebês que recebem tratamentos de quimioterapia. Muitas 

crianças menores de 1 ano não têm roupas adequadas para receber seu tratamento, o que a criação dos 

macacões ajuda a resolver. 

Causa global: Câncer infantil 

Pessoas atendidas: 132 

Número de horas dos voluntários: 312 

Número de voluntários: 25  

  

Lions Clube Nisswa | EUA | “Bolsa de estudos e bingo de ferramentas para ajudar a combater 

o diabetes” 

Visão geral do projeto: Angariação de fundos da comunidade rural para fornecer bolsas de estudos para 

acampamentos de jovens com diabetes e fornecer educação sobre diabetes para a comunidade. 

Causa global: Diabetes 

Pessoas atendidas: 500 

Número de horas dos voluntários: 920 

Número de voluntários: 62 



 

 

Área Jurisdicional I - continuação 

 

Lions Clube Up Country 88 | EUA | “Horta comunitária de escola pioneira” 

Visão geral do projeto: Desenvolveu uma horta comunitária e providenciou a manutenção da horta em 

parceria com a escola da comunidade. Ofereceu à escola educação ambiental para os alunos. 

Causa global: Meio ambiente, fome 

Pessoas atendidas: 853 

Número de horas dos voluntários: 146 

Número de voluntários: 26 

 

 

  



 

Prêmios de Serviços A Bondade Importa 

Área Jurisdicional II 

  

Lions Clube Garnish | Canadá | “Projeto de tricô da Leão PDG Morgan Pardy” 

Visão geral do projeto: Criou um grupo de tricô onde os voluntários podem tricotar roupas para doação 

à comunidade local sem-teto. 

Causa global: Humanitária 

Pessoas atendidas: 2200 

Número de horas dos voluntários: 760 

Número de voluntários: 50 

 

 

  



 

Prêmios de Serviços A Bondade Importa 

Área Jurisdicional III 

 

Lions Clube Quevedo | Equador | “Parque Guayacanes” 

Visão geral do projeto: Plantou mais de 10.000 árvores em uma importante rodovia em parceria com o 

município local, embelezando a área e criando oportunidades de turismo para a comunidade. 

Causa global: Meio ambiente 

Pessoas atendidas: 400 

Número de horas dos voluntários: 106 

Número de voluntários: 23 

 

Leo Clube Ômega Trujillo Califórnia | Peru | “Distribuição de alimentos” 

Visão geral do projeto: Criou um pote comunitário para doação de comida nativa peruana para a 

insegurança alimentar enquanto fornecia educação sobre o valor nutricional dos alimentos. 

Causa global: Fome 

Pessoas atendidas: 296 

Número de horas dos voluntários: 46 

Número de voluntários: 13 

 

Lions Clube Aracaju Bertha Lutz | Brasil | “Projeto de tampas pets” 

Visão geral do projeto: Materiais recicláveis coletados e doados em troca de fundos que foram usados 

para esterilizar e castrar gatos de rua que são superpovoados na área. 

Causa global: Meio ambiente 

Pessoas atendidas: 1700 

Número de horas dos voluntários: 60 

Número de voluntários: 60 

 

 

 

 

 



 

Área Jurisdicional III - continuação 

 

Lions Clube São Leopoldo Padre Réus | Brasil | “Socialização e profissionalização do 

assentamento Steigleder” 

Visão geral do projeto: Criou um programa de workshops em que as famílias recebem alimentação e 

moradia básicas, além de oportunidades de aprendizado para desenvolver um comércio de renda 

consistente. 

Causa global: Humanitária 

Pessoas atendidas: 800 

Número de horas dos voluntários: 1250 

Número de voluntários: 33 

 

Lions Clube Los Angeles Sete Rios | Chile | “Com uma visão melhor, aprendo a lição” 

Visão geral do projeto: Criou um programa de exames visuais on-line durante a pandemia de COVID-19 e 

forneceu recursos de Internet para alunos que precisavam participar do aprendizado virtual. 

Causa global: Visão 

Pessoas atendidas: 5028 

Número de horas dos voluntários: 220 

Número de voluntários: 15 

  

Lions Clube Berazategui e Lions Clube Quilmes (projeto conjunto) | Argentina | "Oftalmologia 

Meia Lua para Distrito O5 - Argentina" 

Visão geral do projeto: Forneceu suporte de visão para comunidades rurais e indígenas sem nenhum 

custo. 

Causa global: Visão 

Pessoas atendidas: 476000 

Número de horas dos voluntários: 105504 

Número de voluntários: 23344 

 

  



 

Prêmios de Serviços A Bondade Importa 

Área Jurisdicional IV 

 

Lions Clube Anfitrião de Varsóvia | Polônia | “Ponto de caridade para refugiados Ucranianos 

dos Leões de Varsóvia (ESTÁGIOS 1 e 2 de um projeto maior)” 

Visão geral do projeto: Forneceu itens básicos de vida para refugiados ucranianos, incluindo documentos 

de identificação adequados para viver na Polônia, moradia e suprimentos de comida. Atendeu 

principalmente mães e crianças, bem como idosos. 

Causa global: Socorro após catástrofes 

Pessoas atendidas: 3000 

Número de horas dos voluntários: 0 

Número de voluntários: 28 

 

Lions Clube Cluj-Napoca Transilvânia | Romênia | "Ajuda para a Ucrânia" 

Visão geral do projeto: Entregou US$ 28.000 em alimentos e suprimentos diretamente na Ucrânia, além 

de fornecer US$ 33.000 em abrigo e suprimentos para refugiados ucranianos na Romênia. 

Causa global: Fome, humanitária 

Pessoas atendidas: 300 

Número de horas dos voluntários: 48 

Número de voluntários: 3 

 

Lions Clube Rochefort Famenne | Bélgica | “Socorro às vítimas das enchentes” 

Visão geral do projeto: Forneceu itens básicos para famílias afetadas por enchentes, ao mesmo tempo 

em que forneceu assistência de saúde mental para essas famílias. 

Causa global: Socorro após catástrofes 

Pessoas atendidas: 1500 

Número de horas dos voluntários: 4000 

Número de voluntários: 22 

 

 

 



 

Área Jurisdicional IV - continuação 

 

Leo Clube Ômega Ágora | Turquia | “Escove como os Leões” 

Visão geral do projeto: Forneceu material de higiene dental e educação para alunos do ensino médio de 

baixa renda em parceria com dentistas locais. 

Causa global: Juventude 

Pessoas atendidas: 350 

Número de horas dos voluntários: 5 

Número de voluntários: 8 

 

Lions Clube Skopje St. Pantelemon | Macedônia do Norte | “Torneio da amizade de Lions 

International Mix-Golball” 

Visão geral do projeto: Organizou um evento de golball para jovens com deficiência visual que abrangeu 

vários países. Permitiu que jovens com deficiência visual participassem de um grande evento esportivo, 

além de angariar fundos para a causa da visão. 

Causa global: Visão 

Pessoas atendidas: 70 

Número de horas dos voluntários: 1044 

Número de voluntários: 25 

 

Leo Clube Alfa Fairlop (Robert Clack) | Inglaterra | "Suporte aos idosos" 

Visão geral do projeto: Forneceu suporte para idosos imunocomprometidos durante a pandemia de 

COVID, passeando com seus cães, recolhendo remédios das suas receitas médicas e fazendo compras de 

supermercado. 

Causa global: Fome, meio ambiente 

Pessoas atendidas: 13 

Número de horas dos voluntários: 2600 

Número de voluntários: 15 

 

 

 

 

 



 

 

Área Jurisdicional IV - continuação 

 

Lions Clube Izmir Alaybey | Turquia | “Projeto de conscientização e suporte” 

Visão geral do projeto: Ofereceu uma oportunidade de acampamento em parceria com universidades 

locais que visava educar os jovens sobre várias questões sociais no país, como meio ambiente, deficiência 

e fome. 

Causa global: Juventude 

Pessoas atendidas: 2650 

Número de horas dos voluntários: 1200 

Número de voluntários: 620 

 

Lions Clube Iisalmi | Finlândia | "Caminho seguro para a escola" 

Visão geral do projeto: Forneceu equipamento de segurança e educação sobre a segurança para alunos 

que vão para a escola de bicicleta. 

Causa global: Juventude 

Pessoas atendidas: 100 

Número de horas dos voluntários: 18 

Número de voluntários: 6 

 

  



 

Prêmios de Serviços A Bondade Importa 

Área Jurisdicional V 

 

Lions Clube Aomori Nebuta | Japão | “Atividade de limpeza e colheita de maçãs da Escola de 

Namioka da Província de Aomori para pessoas com deficiência” 

Visão geral do projeto: Reuniu voluntários de uma escola local para pessoas com deficiência para coletar 

maçãs não colhidas que seriam transformadas em suco para a merenda escolar dessa escola. 

Causa global: Juventude, meio ambiente 

Pessoas atendidas: 0 

Número de horas dos voluntários: 10 

Número de voluntários: 0 

 

Lions Clube Kuala Lumpur (Anfitrião) | Malásia | “Uma refeição por dia” 

Visão geral do projeto: Forneceu refeições saudáveis e nutritivas para alunos com insegurança alimentar, 

além de monitorar seu progresso na escola para garantir que seus esforços estivessem trabalhando para 

melhorar o desempenho educacional dos alunos. 

Causa global: Fome, juventude, causa humanitária 

Pessoas atendidas: 128 

Número de horas dos voluntários: 680 

Número de voluntários: 30 

 

Leo Clube Ômega Ogaki Satsuki | Japão | “Coleta de livros, DVDs, CDs e jogos usados; 

angariação de fundos e doação de 23 rododendros e capina em Ogakijo-nishihiroba” 

Visão geral do projeto: Coletou livros usados etc. e vendeu-os para a loja de reciclagem. Doou os lucros 

para uma instituição médica na comunidade. Promoveu o verde na comunidade, plantando flores e 

capinando. 

Causa global: Meio ambiente 

Pessoas atendidas: 100 

Número de horas dos voluntários: 16 

Número de voluntários: 

 

  



 

Área Jurisdicional V - continuação 

 

Lions Clube Hatyai | Tailândia/Malásia | “Projeto conjunto de legado de 2022-2023 para 

construir banheiros e telhado de atividades para a escola” 

Visão geral do projeto: Banheiros construídos para um jardim de infância e pré-escola local onde havia 

apenas um banheiro para acomodar mais de 200 alunos. 

Causa global: Juventude 

Pessoas atendidas: 300 

Número de horas dos voluntários: 600 

Número de voluntários: 120 

 

Lions Clube Cebu | Filipinas | “Projeto de recuperação do telhado do edifício 3 da escola 

primária Pasil” 

Visão geral do projeto: Telhado restaurado para uma escola primária local após a destruição do tufão 

Odette. Iniciou a angariação de fundos e o projeto de construção. 

Causa global: Socorro após catástrofes, humanitária 

Pessoas atendidas: 1000 

Número de horas dos voluntários: 50 

Número de voluntários: 9 

 

  



 

Prêmios de Serviços A Bondade Importa 

Área Jurisdicional VI 

 

Lions Clube do Centenário Dhaka 97-99 | Bangladesh | “Garantir o acesso à água potável para 

comunidade marginalizadas” 

Visão geral do projeto: Forneceu 14 reservatórios de água para comunidades marginalizadas na área de 

South Bedkashi Union, dando a mais de 2.000 pessoas acesso a água potável. 

Causa global: Meio ambiente 

Pessoas atendidas: 2865 

Número de horas dos voluntários: 576 

Número de voluntários: 12 

 

Lions Clube Bangalore BTM Nightingale | Índia | “Acampamento gratuito de diabetes - unidade 

médica móvel” 

Visão geral do projeto: Iniciou uma clínica móvel gratuita para diabéticos para levar o diagnóstico e o 

tratamento do diabetes para as casas das pessoas. A van totalmente equipada oferece atendimento 

diabético às populações carentes da comunidade, como os sem-teto e idosos, e a oportunidade de 

consultar o médico sobre outros problemas de saúde. 

Causa global: Diabetes 

Pessoas atendidas: 2882 

Número de horas dos voluntários: 2880 

Número de voluntários: 720 

 

  



 

Prêmios de Serviços A Bondade Importa 

Área Jurisdicional VII 

 

Lions Clube Jakarta Taman Anggrek | Indonésia | “ASIP (leite materno)” 

Visão geral do projeto: Coletou leite materno de mães amamentando e distribuiu para um orfanato 

infantil, dando leite para bebês que precisam de melhor nutrição e mães que não podem produzir ou 

produzem menos leite materno. 

Causa global: Fome, humanitária 

Pessoas atendidas: 2000 

Número de horas dos voluntários: 0 

Número de voluntários: 200 

 

Lions Clube Cromwell | Nova Zelândia | “Apelo do contêiner tonganês” 

Visão geral do projeto: Ajudou a encher um contêiner de 20 pés com alimentos e suprimentos e o 

despachou para a Ilha de Tonga, que foi impactada por uma erupção vulcânica e tsunami, limitando seu 

acesso aos suprimentos do continente. 

Causa global: Fome, meio ambiente, socorro após catástrofes, humanitária 

Pessoas atendidas: 140 

Número de horas dos voluntários: 300 

Número de voluntários: 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prêmios de Serviços A Bondade Importa 

Área Jurisdicional VIII 

 

Lions Clube Cibernético dos Cavaleiros dos Cegos de Lagos | Nigéria | “Extensão cultural e 

comunitária para jovens” 

Visão geral do projeto: Criou eventos juvenis focados em alternativas positivas às drogas e à violência de 

gangues por meio de esportes e palestras educativas. 

Causa global: Juventude, humanitária 

Pessoas atendidas: 150 

Número de horas dos voluntários: 35 

Número de voluntários: 7 

 

Lions Clube Alexandria Sporting | Egito | “Doando uma farmácia clínica” 

Visão geral do projeto: Criou uma clínica que trata crianças com câncer sem nenhum custo, ao mesmo 

tempo em que oferece às crianças um espaço seguro para receber seus tratamentos quimioterápicos 

necessários. 

Causa global: Câncer infantil 

Pessoas atendidas: 150 

Número de horas dos voluntários: 150 

Número de voluntários: 15 

 


