
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
O Programa de Excelência do Ano Leoístico 2018-19, consiste no cumprimento das Metas   
do Gabinete Distrital visando o crescimento saudável do LEO Clube como Movimento. 
 

PERIODO DE REALIZAÇÃO 
 
O Período de Realização compreende de 01 de Agosto de 2018 a 30 de Maio de 2019. 
 

COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 
Todas as atividades realizadas deverão estar inseridas no MyLCI nas atividades de serviços 
mensais, onde devem ser anexadas fotos da atividade, sendo complementadas através de 
mídias e outros documentos que atestem a realização da mesma, que deverão ser enviadas 
diretamente ao Gabinete do Distrito LEO LA-4 trimestralmente através do e-mail: 
distritoleola4@gmail.com. 
 

QUALIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS CLUBES 
 
Para receber o título de “LEO Clube Excelência – AL 2018/2019” serão qualificados os 
Clubes que cumprirem os itens do Programa de Clube Excelência, a seguir apresentados. Os 
Clubes receberão premiação na forma de troféus, certificados e emblemas de estandarte e 
os Presidentes de Clubes qualificados receberão um Pin especial (Presidente Excelência) e 
Certificado.  
 

10 – 11 Metas Cumpridas – Excelência Prata 
12 – 13 Metas Cumpridas – Excelência Ouro 

13 – 16 Metas Cumpridas – Excelência Diamante 
 

ITENS DO PROGRAMA DE CLUBE EXCELÊNCIA 
 

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
São atividades de cumprimento obrigatório e dentro dos prazos estabelecidos: 
 

 Envio até o último dia do mês, do Informe Mensal de Associados e do Informe 
Mensal de Atividades à Associação Internacional de Lions Clubes por meio da sua 
página na Web (MyLCI), com envio de cópias em arquivo (pdf) ao e-mail do Distrito 
LEO LA-4. 

1º trimestre: 05/10/2018 (Jul/Ago e Setembro) 

2º trimestre: 05/01/2019 (Out/Nov e Dezembro) 

3º trimestre: 05/04/2019 (Jan/Fev e Março) 
4º bimestre: 25/05/2019 (Abril e Maio) 

 



 

 Pagamento integral da Taxa Distrital até 30 de setembro de 2018 com cópia do 
comprovante aos Tesoureiros Distrital e Gabinete do Distrito LEO LA-4. 

 
 Realizar eleições/indicações de novos Dirigentes do Clube para o Ano Leoístico 

2019-2020 e envio de LEO-72 a Associação Internacional de Lions Clubes, via página 
web (MyLCI), com cópia de arquivo (pdf) para o Distrito LEO LA-4 até o dia 30 de 
Abril de 2019. 

 
 

ATIVIDADES EFETIVAS 
 

 Participação do (a) Presidente na capacitação no Seminário de Dirigentes do Distrito 
LEO LA-4 para o AL 2018-2019, nos dias 04 e 05 de agosto, em Mombaça.  
 

 Participação da Diretoria Executiva do Clube – Presidente, Vice, Secretário, 
Tesoureiro – nos Eventos Distritais Oficiais – IDEL/Jogos JCM e Conferência 
Distrital; e pelo menos 1 (um) Encontro de sua Região.  
 

 Atingir saldo positivo de aumento de novos associados de pelo menos 25% (vinte e 
cinco por cento), referente à nominata enviada ao Distrito, por clube.  
 

 Realizar pelo menos 02 (duas) atividades de serviço mensal.  
 

 Divulgar a marca LEO nos meios de comunicação local e enviando através do e-mail: 
distritoleola4@gmail.com (site do Distrito LEO LA-4) pelo menos 01 (uma) 
atividade por mês, além também da utilização de site, Fan Page no Facebook, Blog, 
Whatsapp ou equivalente.  
 

 Participação do Clube nos Eventos do distrito Múltiplo LA (mínimo de 4 associados). 
 

 
ATIVIDADES COMUNITÁRIAS (ÁREAS DE ATUAÇÃO) 

 
O Distrito LEO LA-4, em consonância com os clubes que o formam, estará em uma série de 
diversas Ações Distritais de Serviços especial, voltadas para a eliminação da fome, 
atividades com crianças, promoção da saúde e formação de lideranças, em todo o território 
distrital, tendo como meta 1.500 beneficiados por área (totalizando 6.000 beneficiados em 
todo o AL por clube). 
 

1. ALÍVIO A FOME 

No Ceará, em 2014, o número de crianças menores de 2 anos pesadas pelo Programa Saúde 
da Família era de 83,4%; destas, 1,4% estavam desnutridas. Em 2010, 45,0% das crianças 
de 0 a 14 anos de idade estavam na condição de pobreza, ou seja, viviam em famílias com 
rendimento per capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais.  
 



 

2. ATIVIDADES COM CRIANÇAS 

Ao trabalhar com os aspectos sociais todos saem ganhando. A longo prazo, essas medidas 
ajudam a diminuir barreiras e diferenças sociais, incluindo e dando mais oportunidades 
para quem precisa. Já para quem pratica as ações, neste caso as crianças e os jovens, além 
da empatia e do desenvolvimento da liderança, ocorre o fortalecimento de valores 
importantes para a formação do caráter, como humildade, respeito, responsabilidade e 
amor ao próximo. 
 

3. PROMOÇÃO DA SAÚDE 

Saúde é um direito humano fundamental reconhecido por todos os foros mundiais e em 
todas as sociedades. Saúde e qualidade de vida são dois temas estreitamente relacionados, 
fato que podemos reconhecer no nosso cotidiano, com o qual pesquisadores e cientistas 
concordam inteiramente. Isto é, a saúde contribui para melhorar a qualidade de vida e esta 
é fundamental para que um indivíduo ou comunidade tenha saúde. Em síntese, promover a 
saúde é promover a qualidade de vida. 
 

4. FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS 

Formação de lideranças é estratégia para garantir futuro de gerações! A formação de 
lideranças é fundamental para qualquer situação. Sem líderes efetivos para orientar os 
trabalhos, qualquer instituição perde em qualidade e produtividade. O líder é o principal 
responsável por gerir o mais valioso ativo: as pessoas. Não existem organizações sem as 
pessoas, e elas devem ser prezadas para a própria liderança ser alavancada. Dessa forma, é 
imprescindível para os jovens que deseja desenvolver suas habilidades de liderança, 
compreender os conceitos e competências envolvidos na forma ideal de liderar. 
 

 
ATIVIDADES ESPECIAIS 

 
 Promover um Evento marcante em parceria com outras entidades da comunidade. 

(ex.: Rotary, Maçonaria, Polícia Militar, Prefeitura, APAE, Escolas, ONGs, ). 
  

 Realizar um Evento/Promoção marcante alusivo aos 50 Anos do LEO Clube no 
Brasil. 
 

 Participar dos Programas e Atividades Oficiais das Assessorias do Distrito LEO LA-
4. 

  
PREMIAÇÕES ESPECIAIS 

 
 O Clube que der posse a novos associados até 31/10/2018 receberá um prêmio 

especial no IDEL/Jogos alusivo ao Mês de Aumento de Associados. 
 



 

 O Clube que promover a fundação de um novo Clube ou Núcleo receberá uma 
Premiação Especial de Extensão de Clube. 
 

 O Clube que não obtiver baixa de associados até 31/03/2019, receberá Premiação 
Especial de Retenção de sócios. 
 

 O clube que atingir a meta das atividades comunitárias e culturais, receberá 
Premiação Especial “Nós Servimos”. 


