
Tudo sobre a defesa de causas

   Conscientização Educação Mudança

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

Assim que uma necessidade é 
identificada, os Leões aprendem 
com especialistas e educam suas 
comunidades sobre essas questões 
importantes, como por exemplo, 
como melhorar a saúde e proteger o 
meio ambiente. 

Os Leões estão equipados com recur-
sos e ferramentas que os orientam na 
defesa para mudanças na legislação, 
políticas e opinião pública. Eles, então, 
desenvolvem relacionamentos com 
líderes governamentais e comunitários e 
se estabelecem como especialistas em 
servir sua comunidade e fazem parce-
rias para gerar mudanças positivas. 

A relação de Lions International com as Nações Unidas

 A relação de Lions International com as Nações Unidas (ONU) começou em 1945, quando a organização ajudou na elaboração da seção 
de organizações não-governamentais da Carta das Nações Unidas. Hoje, os serviços Leonísticos apóiam as Metas de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU.  
Representantes do Lions nomeados para as Nações Unidas estabelecem relacionamentos 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 com as Nações Unidas.

Você sabia que Leões e Leos ao redor do mundo estão engajados em defesa de causas apenas por servir suas comunidades? 
Para Lions Clubs International, a defesa de causas é simples: Os Lions clubes aumentam a conscientização sobre as causas pelas 
quais se preocupam, educam os membros da comunidade sobre questões importantes e criam mudanças positivas. Existem três 
áreas de enfoque que nos ajudam a identificar os tipos de atividades de serviço que se qualificam como defesa de causas. Quer 
se envolver? Nossa lista de ideias de projetos pode ajudar você a começar! Você também aprenderá sobre o relação de Lions 
International com as Nações Unidas.



Como se envolver 
25 projetos para dar o pontapé inicial no seu serviço

   Conscientização Educação Mudança

• Organizar um evento STRIDES na 
comunidade
•  Organizar uma campanha de ursinhos de 

pelúcia para um hospital infantil local
• Organizar um evento de plantio de árvores 
na comunidade
• Realizar um exame de visão na sua 
comunidade
• Organizar uma campanha de alimentos
•  Comprar espaço de anúncio de rádio para 

aumentar a conscientização sobre um 
problema

• Patrocinar um evento do Dia Mundial da 
Visão
• Realizar um evento de triagem de 
retinopatia diabética

•  Fazer parceria com um educador de 
diabetes em sua comunidade para realizar 
exames de diabetes

•  Oferecer aulas de culinária para ensinar 
receitas saudáveis para diabéticos

•  Convidar um oftalmologista ou uma pessoa 
cega ou com baixa visão para educar Leões e 
Leos sobre doenças oculares comuns e ajuda 
da tecnologia

•  Criar folhetos detalhando onde você pode 
reciclar materiais tóxicos

•  Realizar exibições de documentários 
ambientais na comunidade

•  Fazer um tour em um estabelecimento de 
reciclagem e gestão de resíduos com seu 
clube.

•  Criar uma folha de dicas sobre como viver 
verde para sua comunidade.

•  Acessar o "Programa Leonístico para a 
Saúde dos Olhos" para educar a si próprio e 
seu clube sobre a prevenção da cegueira

• Organizar um Dia do Lions na Assembleia 
Legislativa do Estado
• Convidar um legislador para a reunião do seu 
clube
• Agendar uma reunião no distrito
• Escrever um e-mail em oposição/apoio a um 
projeto de lei
•  Ligar para sua autoridade eleita em oposição/

apoio a um projeto de lei
• Participar do Dia do Lions com as Nações 
Unidas
• Convidar um legislador para um evento de 
serviço
• Participar de um treinamento de defesa de 
causa 
•  Promover um debate e compartilhar os 

resultados com suas autoridades eleitas

Não se esqueça de reportar seus serviços! 
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 seu clube está servindo. 


