Estratégia
de Defesa de
Causas do Lions

Conscientização

Leões e Leos aumentam a conscientização sobre as causas pelas quais
se preocupam, educam os membros da comunidade sobre questões
importantes e criam mudanças positivas. Aqui estão algumas formas
através das quais o seu clube pode se envolver na defesa de causas.

Educação

Mudança

Os Leões aumentam a conscientização sobre as
necessidades que seus clubes atendem. Eles aumentam
o impacto do serviço ao envolver outras pessoas.

Os Leões educam suas comunidades sobre questões
importantes, como melhorar sua saúde e proteger o
meio ambiente.

Os Leões desenvolvem relacionamentos com governos e
líderes comunitários, estabelecendo-se como especialistas
em servir à comunidade e formando parcerias para gerar
mudanças positivas.
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• Organizar um evento Strides pela
Conscientização do Diabetes.

• Juntar-se a uma organização local de diabetes
para realizar um evento de exame do diabetes
tipo 2.

• Visitar o website do seu governo local ou
nacional para saber mais sobre sua estrutura
e como funciona.

• Organizar uma atividade de plantio de árvores
em uma escola, educando os alunos sobre a
proteção do meio ambiente e a importância
das árvores.

• Convidar uma autoridade eleita para participar
de uma das atividades de serviço do seu
clube ou falar em uma reunião do clube.

• Aumentar a conscientização sobre o câncer
infantil por meio da distribuição de panfletos
informativos, anúncios de serviço público de
rádio ou campanhas de mídia social.
• Defender pelo seu clube e pela Fundação de
Lions Clubs International, organizando um
evento para aumentar a conscientização sobre
o seu serviço.

• Organizar um evento comunitário para
mulheres grávidas, fornecendo informações
sobre diabetes gestacional.

• Agendar uma reunião com a autoridade eleita
local para falar sobre uma causa importante
para a sua comunidade.

As idéias acima são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais seu clube pode se envolver em defesa de causas! Certifique-se de reportar seu serviço no MyLion
para compartilhar como o seu clube está servindo.

Relação de Lions Clubs International com as Nações Unidas
A relação de Lions Clubs International com as Nações Unidas (ONU) começou em 1945, quando a organização ajudou na redação da seção
de organizações não governamentais da Carta da ONU. Hoje, o serviço do Leões apóia as Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Nomeados Representantes Leões junto às Nações Unidas estabelecem relações com agências da ONU e colaboram para encontrar soluções para os
desafios globais. Este trabalho é celebrado e aprimorado todos os anos durante os eventos do Dia do Lions junto à Organização das Nações Unidas.

