DRA. PATTI HILL
SEGUNDA VICE-PRESIDENTE
Dra. Patti Hill, de Edmonton, Alberta, Canadá, foi eleita para servir como segunda Vice-Presidente
de Lions Clubs International durante a 103ª Convenção Internacional realizada de 25 a 29 de junho
de 2021.
A Vice-Presidente Hill é presidente de uma empresa de consultoria. Com 30 anos de experiência,
trabalhando como psicóloga, ela orientou alunos de pós-graduação e psicólogos em treinamento.
Ela também defendeu os direitos de crianças e jovens surdos e/ou cegos.
Como associada do Edmonton Host Lions Clube desde 1990, a Vice-Presidente Hill assumiu
diversos cargos dentro da associação, incluindo de assessora distrital para o quadro associativo,
meio ambiente, convenção e compreensão e cooperação internacional. Além disso, ela serviu como
membro do comitê para o Fórum de Liderança Leonística dos EUA e Canadá, foi coordenadora
multinacional para a Campanha do SightFirst II, secretária para o banco de olhos Lions Eyebank
(Alberta) Society, Vice-Presidente do instituto de pesquisas oculares Lions Eye Research Institute
of Northern Alberta e apresentadora em muitos fóruns e convenções.
Em reconhecimento ao seu serviço à associação, a Vice-Presidente Hill recebeu vários prêmios,
incluindo diversos Prêmios do Presidente Internacional. Ela foi homenageada com o Prêmio de
Embaixadora da Boa Vontade, a mais alta homenagem concedida pela associação aos seus
associados. Ela também é Companheira de Melvin Jones Progressiva e beneficiária de diversos
outros títulos.
Além das suas atividades Leonísticas, a Vice-Presidente Hill participa ativamente de diversas
organizações profissionais e comunitárias. Ela é membro da Associação de Psicólogos de Alberta
(Psychologists Association of Alberta), Faculdade de Psicólogos (College of Psychologists) e Liga
Comunitária (Community League). No passado, ela serviu como dirigente executiva da
Associação de Psicólogos Escolares de Alberta (Alberta Association of School Psychologists) e
da Associação de Educadores Canadenses de Deficientes Auditivos (Association of Canadian
Educators of the Hearing Impaired). A Vice-Presidente Hill também serviu no Conselho da Alberta
Premier sobre Pessoas com Deficiência (Alberta Premier’s Council on Persons with Disabilities).
A vice-presidente Hill e seu marido, Greg Holmes, que também é Leão, aproveitam o tempo com
sua família, que cresceu para incluir Pieter e Carley, Jessica e Mitch, e Erin, Mike e sua neta,
Violet.
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