Clube Modelo:
Servindo de exemplo na Campanha 100

Mensagem do Coordenador Geral da Campanha
Companheiros Leões,
Estamos no nosso segundo século de serviços; vemos um
mundo cheio de necessidades e em contínua transformação.
No entanto, o conforto e a solidariedade dos Leões por si só
não conseguem curar aqueles que sofrem devido a doenças,
catástrofes e a outras devastações. São necessários recursos.
É necessária a Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço.
Os Clubes Modelo, que promovem amplamente Lions, LCIF e
os esforços da campanha, são uma maneira eficaz de alcançar as metas de angariação
de fundos da campanha. Os clubes modelo são essenciais para toda a capacidade dos
Leões de alcançar os objetivos da Campanha 100:
n

n
n

Aumentar o impacto do nosso serviço em prol de visão, juventude, socorro às
vítimas de catástrofes e esforços humanitários.
Combater o diabetes.
Fazer progressos importantes em nossas expandidas causas globais de câncer
infantil, fome e meio ambiente.

Este folheto detalha o poder dos Clubes Modelo, porque seu clube deve se tornar um
Clube Modelo e como os Clubes Modelo impactam o sucesso da Campanha 100.
Para os clubes que já são Clubes Modelo da Campanha 100 e estão fomentando a
angariação de fundos, agradeço sinceramente. Como seu clube alcançou esse nível
de sucesso, peço que você continue seu compromisso e amplie seu status de Clube
Modelo. Sua liderança inspira outras pessoas e ajuda a criar um futuro mais brilhante
e saudável em todo o mundo.
Convido todos os Leões a saberem mais sobre a importância dos Clubes Modelo e
a incentivar seu clube a se comprometer com o desafio.
Atenciosamente,

Dr. Jitsuhiro Yamada
Ex-Presidente Internacional
Coordenador Geral da Campanha 100
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Lidere. Inspire. Faça uma doação.
Participe deste esforço global

Clubes Modelo, fundamentais para o sucesso da Campanha 100
Para alcançarmos a meta de angariação da Campanha 100 de US$ 300 milhões,
é preciso que todos os clubes - e Leões - do mundo inteiro participem. Os Clubes
Modelo servem de exemplo na medida em que:
n

Angariam verbas através de estratégias, tais como:
•
•
•
•

n

n

Solicitar aos associados que façam ou prometam uma doação pessoal.  
Dedicar um evento de angariação de verbas à Campanha 100.
Fazer uma doação com verba da tesouraria do clube
Solicitar doações dos membros da comunidade

Esforçam-se para angariar uma média mínima por associado (PMA) de pelo
menos US$ 500 em doações e promessas até 30 junho de 2023. A PMA inclui
fundos angariados desde 1º de julho de 2017, portanto, provavelmente o seu
clube já está no caminho certo!
Inspiram outros clubes a se tornarem um Clube Modelo.

Servir de exemplo
Os Clubes Modelo fazem um trabalho importante para causas
importantes, servindo como exemplo ao incentivarem outros clubes
a participar da Campanha 100.

Benefícios de ser um Clube Modelo
Ajude o seu clube a se tornar o próximo Clube Modelo e obter esses
benefícios:
n

n

n

n

Os Clubes Modelo promovem a Campanha 100, que impulsiona o
serviço dos Leões junto à comunidade e em todo o mundo.
Dentro da comunidade local, os Clubes Modelo geram conscientização
e apoio a LCIF.
Os associados do Clube Modelo aprimoram suas técnicas para
angariação de recursos e de colaboração, tornando-se mais próximos
por apoiarem coletivamente uma causa comum.
Os Clubes Modelo recebem uma designação e reconhecimento
especiais!

Apoio para os Clubes Modelo
Assim que os associados se reunirem para definir a meta de média de
angariação de verbas por associado do clube (PMA) - é necessário o
mínimo de US$ 500 - devem preencher e enviar o curto Formulário de
Compromisso do Clube Modelo.
Lembre-se, embora a meta de referência da PMA seja US$ 500, as
doações combinadas de diferentes fontes, da tesouraria do clube, um
evento beneficente à campanha, membros da comunidade, contatos
pessoais, contam para a PMA.
Também para ajudar você a alcançar as metas, há o Manual do Clube
Modelo, assim como folhetos, formulários de compromisso e
apresentações. Ainda melhor, o coordenador de clube e de distrito vão
ajudá-lo a usar de forma eficaz os materiais que conduzirão o Clube
Modelo - e a Campanha 100 - ao sucesso!

o uso da
SUA DOAÇÃO DE
€ 90

Visão
2 cirurgias de
catarata

Meio ambiente
Acesso à água potável
para 14 pessoas

Juventude
O currículo do Lions Quest
para uma sala de aula inteira
por um ano

€ 90
provocam
impactos
como estes.
Os Clubes
Modelo podem
fazer ainda
mais.

Fome
Acesso regular à
comida para
14 pessoas com
fome crônica

Câncer infantil
Equipamento para o
tratamento de 8 pacientes
com câncer infantil

Socorro após
catástrofes
Ajuda imediata a
4 vítimas de
catástrofes naturais

Esforços humanitários
Vacinação de 100
crianças contra o sarampo

Diabetes
Exames para 18 pessoas
do grupo de risco

Reconhecimento dos Clubes Modelo
O status de Clube Modelo proporciona recompensas. O quanto antes um clube se
torna Clube Modelo, mais cedo ele pode receber designações especiais, assim como
reconhecimentos em três etapas!

Média mínima
por associado (US$)

Reconhecimento*

Clube Modelo – US$ 500

Emblema de estandarte
Reconhecimento público e por escrito

Clube Modelo Visionary – US$ 750

Chevron roxo de estandarte Visionary
Reconhecimento público e por escrito

Clube Modelo 200% – US$ 1.000

Chevron prata de estandarte de 200%
Reconhecimento público e por escrito

Clube Modelo 300% – US$ 1.500

Chevron prata de estandarte de 300%
Reconhecimento público e por escrito

Clube Modelo 400% – US$ 2.000

Chevron ouro de estandarte de 400%
Reconhecimento público e por escrito

Clube Modelo 500% – US$ 2.500

Chevron ouro de estandarte de 500%
Reconhecimento público e por escrito

Clube Modelo 600% – US$ 3.000

Chevron ouro de estandarte de 600%
Reconhecimento público e por escrito

Clube Modelo Premier – + de US$ 3.500

Chevron ouro de estandarte Premier
Reconhecimento público e por escrito

* concedido com base em doações equivalentes aos valores mostrados em US$ e pode
incluir boletim informativo, site, telas de rolagem etc.

Também haverá uma placa de Clube Modelo especialmente criada para a
Campanha 100 disponível no final da campanha.

Reconhecimento em três etapas
Comprometa-se a servir de exemplo como Clube Modelo, e seu clube receberá
um reconhecimento especial ao atingir cada um destes três marcos:
Comprometimento
de participar

Realização da meta
de PMA

Cumprimento de
todas as promessas e
comprometimentos

Muito obrigado!
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 Leão que encara de forma destemida esta nova era de
serviços – uma era em que se consegue servir 100 por cento não apenas quando agimos,
mas quando também damos – meu muitíssimo obrigado.
E para aqueles Leões que estão agindo e dando, e assim elevando os limites do serviço
a novos patamares por meio do desafio de ser um Clube Modelo da Campanha 100, os
meus mais sinceros agradecimentos.
Juntos, podemos e vamos alcançar as metas da campanha e servir o mundo carente.

Visite lionsclubs.org/campaign100 para saber como
juntos, estamos transformando o mundo à medida que
aumentamos nosso impacto de serviços em prol da
visão, juventude, socorro às vítimas de catástrofes e
esforços humanitários; combatemos a epidemia global
do diabetes; e expandimos nossas causas globais de
câncer infantil, fome e meio ambiente.
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