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DESAFIO DE EFICIÊNCIA LEONÍSTICA AL 2017/2018
Desafio #SouLIONS
O DG JARDEL DA MOTTA PACHECO, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Estatuto do DISTRITO LD-2, RESOLVE instituir o DESAFIO
DE EFICIÊNCIA LEONÍSTICA AL 2017/2018 – Desafio #SouLIONS, com a
participação de todos os clubes em situação regular, de conformidade com os
itens abaixo:
1. A duração do DESAFIO #SouLIONS será de 01 de julho de 2017 a 30 de
junho de 2018;
2. Todos os clubes interessados em participar deverão realizar a sua inscrição
até 15 de setembro de 2017;
3. Os clubes, ao informar as suas atividades e movimentação de associados
para MyLCI, estarão automaticamente fornecendo as informações para o
DESAFIO #SouLIONS, pois todos os dados serão extraídos do sistema de
MyLCI;
4. Descrição do Programa:
Registrar as atividades, realizadas pelos Clubes do Distrito LD-2, que estejam
enquadradas em qualquer das 4 (quatro) áreas de foco deste Concurso. São
elas: Associar, Capacitar, Servir e LCI.
 Cada atividade registrada, que esteja enquadrada em alguma das 04
áreas de foco do Concurso, deverá ter, no início do seu título, o
identificador correspondente. Tais identificadores serão detalhados no
decorrer deste documento.
 A realização destas atividades, por parte do Clube, resultará em ganho
de pontos. Do contrário, caso o Clube não consiga cumprir com os
desafios propostos para aquela área de foco, terá desconto de pontos.
 Todas as atividades deverão ser registradas em MyLCI.
Objetivo
 Valorizar o desempenho dos Clubes do Distrito LD-2, no seu esforço pela
realização dos desafios propostos, visando o engrandecimento do Lions.
Pontuação:
 Clube #SouLIONS Bronze: de 200.000 a 349.500 pontos
 Clube #SouLIONS Prata: de 350.000 a 449.500 pontos
 Clube #SouLIONS Ouro: de 500.000 a 599.500 pontos
 Clube #SouLIONS Platina: a partir de 600.000 pontos
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Desafio #SouLIONS Associar

1) Desafio Associar DEDICADO
Objetivo:
 Reconhecer os Lions Clubes, do Distrito LD-2, que realizaram os
informes de associados em todos os meses do Ano Leonístico atual.
Como conseguir:
 Registrar, em MyLCI, se houve ou não alteração no quadro de
associados de um determinado mês.
Como registrar em MyLCI:
 Não há necessidade de registrar uma atividade com identificador especial
no seu título.
Pontuação:
 Para cada mês em que o informe for realizado: 1500 pontos
 Máximo de pontos possível: 18.000 ao ano (1500 pontos x 12 meses)
 Caso o Clube não realize nenhum informe: 0 pontos

2) Desafio Associar META
Objetivo:
 Reconhecer os Lions Clubes, do Distrito LD-2, que tenham atingido a sua
meta de crescimento de associados no Ano Leonístico Atual.
 A meta de crescimento já foi pactuada entre os Presidentes dos Clubes e
a Governadoria.
 Como conseguir:
 O Clube deverá incluir novos associados ao seu quadro de associados.
 Se o número de novos associados atender ou superar a meta definida
pelo Presidente do Clube, no início do Ano Leonístico, será pontuado.
Como registrar em MyLCI:
 Não há necessidade de registrar uma atividade com identificador especial
no seu título.
Pontuação:
 Para o Clube que atingir a meta: 50.000 pontos
 Para cada novo associado além da meta: 5.000 pontos
 Para o Clube que não atingir a meta: 0 pontos
 Para o Clube que não tiver redução no quadro de associados durante o
Ano Leonístico: + 20.000 pontos
 Por cada associado baixado: - 5.000 na pontuação geral
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3) Desafio Associar ANFITRIÃO
Objetivo:
 Realizar reuniões de apresentação do Lions Clube a pessoas convidadas
pelos associados de cada Clube do Distrito LD-2.
Como conseguir:
 Realizar 2 (duas) reuniões semestrais, conforme calendário definido pela
Governadoria:
o 1º semestre: agosto e outubro
o 2º semestre: março e maio
Como registrar em MyLCI:
 Iniciar o título da atividade com a expressão “#SouLionsANFITRIAO”.
 É obrigatório informar o número de convidados na descrição
 Deverá ser publicada, pelo menos, 1 (uma) foto de todo o grupo com os
convidados.
Pontuação:
 Clube que realizou todos os encontros: 20.000 pontos
 Para cada encontro não realizado: - 5.000 pontos na pontuação geral

4) Desafio Associar AMIZADE
Objetivo:
 Realizar encontros recreativos para os associados do seu Clube, visando
maior união do grupo.
Como conseguir:
 Realizar 1 (um) encontro semestral, em local diferente de onde
costumam ser realizadas as reuniões de cada Clube.
 O encontro pode ser um almoço, um retiro, um passeio, entre outros, que
não sejam reuniões Administrativas, Festivas, de Diretoria ou de
apresentação do Clube à convidados.
Como registrar em MyLCI:
 Iniciar o título da atividade com a expressão “#SouLionsAMIZADE”.
 É obrigatório informar o local onde o encontro foi realizado.
 Deverá ser publicada, pelo menos, 1 (uma) foto de todo o grupo que
participou do encontro.
Pontuação:
 Clube que realizou todos os encontros: 20.000 pontos
 Para cada encontro não realizado: - 10.000 pontos na pontuação geral

www.lionsld2.org.br
Governador: CL Jardel da Motta Pacheco
jardelito@gmail.com

Secretário: PDG Antônio Elton Zarth
azarth@uol.com.br

Tesoureiro: CaL Eliane D´Avila
davliane@terra.com.br

Lions Clubs International
Distrito LD-2 (65906)
CNPJ: 90.614.934/0001-06 – Novo Hamburgo – RS - Brasil

Desafio #SouLIONS Capacitar

1) Desafio Capacitar INSTRUIR
Objetivo:
 Realizar encontros para capacitar os novos associados sobre os
fundamentos de Lions Clube Internacional, falar sobre o seu Clube,
informar as atividades realizadas, bem como para fortalecer os
conhecimentos dos atuais associados de cada Clube do Distrito LD-2.
Como conseguir:
 Realizar 1 (um) encontro semestral, conforme calendário definido pela
Governadoria:
o 1º semestre: setembro
o 2º semestre: abril
 Não utilizar as Instruções Leonísticas das reuniões do seu Clube para
este fim.
Como registrar em MyLCI:
 Iniciar o título da atividade com a expressão “#SouLionsINSTRUIR”.
 Deverá ser publicada 1 (uma) foto de todo o grupo que participou da
capacitação, mais 1 (foto) do instrutor durante a realização da
capacitação.
Pontuação:
 Clube que realizou todos as capacitações: 10.000 pontos
 Para cada capacitação não realizada: - 5.000 pontos na pontuação geral

Desafio #SouLIONS Servir

1) Desafio Servir CENTENÁRIO
Objetivo:
 Realizar atividades que cumpram os desafios do Centenário propostos
por Lions Internacional, sendo eles: Diabetes, Juventude, Visão, Fome e
Meio Ambiente.
Como conseguir:
 Realizar, pelo menos, 3 (três) atividades para cada uma das áreas
propostas por Lions Internacional para o desafio do Centenário.
Como registrar em MyLCI:
 Iniciar o título da atividade com a expressão “#SouLionsCENTENARIO”,
complementando a expressão de acordo com o tipo de atividade. Por
exemplo:
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o #SouLionsCENTENARIODiabetes
o #SouLionsCENTENARIOJuventude
o #SouLionsCENTENARIOVisao
o #SouLionsCENTENARIOFome
o #SouLionsCENTENARIOMeioAmbiente
 Deverá ser publicada, pelo menos, 1 (uma) foto referente a atividade
realizada.
Pontuação:
 Cada atividade realizada vale 10.000 pontos.
 O total da pontuação será calculado de acordo com a quantidade de
atividades realizadas por desafio.
 Por exemplo:
o Caso o Clube tenha realizado 3 (três) atividades para cada um
dos 5 (cinco) desafios, receberá um total de 150.000 pontos.
o Caso o Clube tenha realizado 2 (duas) atividades para cada um
dos 5 (cinco) desafios, receberá um total de 100.000 pontos.
o Caso o Clube tenha realizado 3 (três) atividades para Diabetes, 2
(duas) atividades para Juventude, 1 (uma) atividade para Visão e
nenhuma para os demais desafios, receberá um total de 60.000
pontos.

2) Desafio Servir ENGAJADO
Objetivo:
 Realizar ações ou campanhas, cujos resultados sejam revertidos em prol
da comunidade.
Como conseguir:
 Cada Clube do Distrito LD-2 deverá realizar, pelo menos, 4 ações ou
campanhas por semestre.
 Em cada ação ou campanha, se faz necessário o engajamento de, pelo
menos, 66,66% dos associados do Clube organizador.
 Observação: não confundir estas campanhas com as do Desafio do
Centenário de LCI.
Como registrar em MyLCI:
 Iniciar o título da atividade com a expressão “#SouLionsENGAJADO”.
 Na descrição da atividade, deverá ser informada a quantidade de Leões
que participaram da atividade.
 Deverá ser publicada 1 (uma) foto de todo o grupo que participou da
ação, mais 1 (foto) do grupo durante a execução da ação ou campanha.
Pontuação:
 Clube que realizou as 4 (quatro) ações por semestre: 30.000 pontos
 Para cada ação extra realizada: + 5.000 pontos por ação
 Para cada ação não realizada: - 7.500 pontos na pontuação geral
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3) Desafio Servir PRÊMIO LIONS
Objetivo:
 Homenagear e premiar uma pessoa da comunidade, que tenha se
destacado na área de atuação escolhida pela Governadoria no Ano
Leonístico corrente.
Como conseguir:
 Observar o Regulamentos dos Prêmios Lions divulgado no Minuano e,
também, no Site do Distrito LD-2.
 Os Clubes, de uma determinada cidade ou região, deverão realizar um
evento ou reunião especial, a fim de homenagear e premiar alguém da
comunidade, que tenha se destacado na realização de atividades
voluntárias, na área de atuação definida no AL corrente.
 A pessoa homenageada não deve ser um Companheiro(a) Leão.
 No Ano Leonístico 2017/2018, será homenageada uma pessoa que
tenha se destacado na área da EDUCAÇÃO.
Como registrar em MyLCI:
 Iniciar o título da atividade com a expressão “#SouLionsPREMIOLIONS”.
 Na descrição da atividade, deverá ser informada a data e local da
realização desta homenagem, bem como o nome da pessoa
homenageada e o motivo da sua escolha.
 Deverá ser publicada 1 (uma) foto do evento, mais 1 (foto) da pessoa
homenageada.
Pontuação:
 Clube que realizou o evento e homenageou cidadão: 20.000 pontos

4) Desafio Servir CARTAZ SOBRE A PAZ
Objetivo:
 Promover o concurso “Cartaz sobre a Paz”, engajando os alunos de
escolas da comunidade, a fim de criar e/ou fortalecer uma cultura de paz
e de respeito para com o seu próximo.
Como conseguir:
 Os Clubes deverão visitar as escolas s e conversar com suas Diretorias,
a fim de promover o evento, destacando sua tradição no âmbito dos
Lions Clubes e a sua importância para a disseminação de uma
mensagem de paz entre os seus alunos e sua comunidade.
 O Clube poderá estabelecer formas de premiação para o cartaz
escolhido, presenteando o aluno autor, seu(sua) professor(a)
orientador(a), bem como a sua escola.
 O aluno autor do cartaz escolhido pelo Clube, bem como o(a) seu(sua)
professor(a) orientador(a), poderão ser homenageados e presenteados
em reunião Festiva do seu Clube.
Como registrar em MyLCI:
 Iniciar o título da atividade com a expressão
“#SouLionsCARTAZDAPAZ”.
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Na descrição da atividade, deverá ser informado o nome do aluno autor
do cartaz premiado, bem como o nome do(a) seu(sua) professor(a)
orientador(a) e da sua escola.
 Sendo realizada reunião Festiva para realização de homenagem e
entrega dos presentes, deverá ser informado o dia e local em que houve
o evento, bem como a publicação de, pelo menos, 1 (uma) foto do
evento, mostrando os CCLL presentes e os homenageados.
 O Cartaz vencedor de cada clube deverá ser enviado para a Assessora
do Concurso Cartaz Sobre a Paz, para concorrer em nível de Distrito.
 O Concurso Cartaz Sobre a Paz é regido do Regulamento próprio,
distribuído juntamente com o Kit do Cartaz.
Pontuação:
 Clube que promoveu o concurso Cartaz sobre a Paz: 20.000 pontos

Desafio #SouLIONS LCI

1) Desafio LCI DOADOR
Objetivo:
 Realizar doações à Lions Club International Foundation (LCIF).
Como conseguir:
 Realizar 1 (uma) ou mais doações à LCIF, no valor mínimo de US$L
1,000.00 (mil dólares leonísticos) cada.
Como registrar em MyLCI:
 Iniciar o título da atividade com a expressão “#SouLionsDOADOR”.
 Na descrição da atividade, deverá ser informado o valor doado para
LCIF.
 Se possível, publicar 1 (uma) foto correspondente ao comprovante do
depósito.
Pontuação:
 Para cada US$L 1,000.00 doados: 50.000 pontos

2) Desafio LCI COTAS
Objetivo:
 Realizar o pagamento das cotas à Lions Clube Internacional (LCI).
Como conseguir:
 Realizar o pagamento das 2 (duas) cotas semestrais, em dia, à LCI.
Como registrar em MyLCI:
 Iniciar o título da atividade com a expressão “#SouLionsCOTAS”.
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Se possível, publicar 1 (uma) foto correspondente ao comprovante do
pagamento.
Pontuação:
 Para cada cota paga em dia: 4.000 pontos
 Para cada cota paga em atraso: 2.000 pontos

3) Desafio LCI PU101
Objetivo:
 Realizar o Informe de Dirigentes (PU101) do Clube, quando solicitado,
dentro do prazo definido, via MyLCI.(30 de abril de 2018)
Como conseguir:
 O Secretário do Clube deverá efetuar o registro do PU101 do Clube,
quando solicitado, dentro do prazo estabelecido.(30 de abril de 2018)
Como registrar em MyLCI:
 Não há necessidade de registrar uma atividade com identificador especial
no seu título.
Pontuação:
 Para o Clube que informou o PU101 dentro do prazo: 5.500 pontos
 Para o Clube que não informou o PU101 dentro do prazo: - 5500 pontos
na pontuação geral

4) Desafio LCI MANUTENÇÃO
Objetivo:
 Auxiliar na criação ou manutenção de LEO Clubes e/ou outros Lions
Clubes.
Como conseguir:
 O Clube que possuir LEO Clube é o patrocinador e dever ser
considerado como uma Campanha Permanente.
 Apoiar o seu LEO Clube ou Lions Clube, ajudando a fortalece-lo.
 Para o LEO Clube, nomear um Casal Conselheiro imbuído do espírito
Leonístico.
 Manter campanhas permanentes de Lions Clube e LEO Clube.
 Colaborar na criação de um novo LEO Clube ou de um novo Lions Clube.
 Auxiliar um LEO Clube ou um Lions Clube que esteja passando por
dificuldades.
Como registrar em MyLCI:
 Iniciar o título da atividade com a expressão “#SouLionsMANUTENCAO”.
 Informar o nome do LEO Clube ou do Lions Clube que está sendo
auxiliado, bem como que ações estão sendo realizadas na prestação
desta ajuda.
Pontuação:
 Para cada novo LEO ou Lions Clube criado: 50.000 pontos por clube
 Para cada LEO ou Lions Clube que tenha sido auxiliado: 30.000 pontos
por clube
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Para o Clube que reativar o seu LEO Clube: 30.000 pontos
Para cada atividade conjunta com LEO ou Lions Clube: 5.000 pontos

5) Desafio LCI EVENTOS
Objetivo:
 Prestigiar o Lions Clube através da participação de eventos dentro e fora
do Distrito LD-2, reforçando o espírito de companheirismo dos
Companheiros do seu Clube.
Como conseguir:
 Participar de eventos realizados pelo Lions Clube, dentro e fora do seu
Distrito, tais como Convenções Distritais, RGDs, Convenções do DMLD,
entre outros.
 Se faz necessária uma participação de, pelo menos, 66,66% dos
associados do Clube.
Como registrar em MyLCI:
 Iniciar o título da atividade com a expressão “#SouLionsEVENTOS”.
 Informar o nome do evento no qual o Clube participou, juntamente com a
quantidade de associados do seu Clube que estiveram presentes.
 Deverá ser publicada 1 (uma) foto do evento, mais 1 (foto) contendo
todos os Companheiros participantes do seu Clube.
Pontuação:
 Para cada evento que o Clube participar, será pontuado conforme o
número de Companheiros participantes:
A) Participação de 10% a 50% dos associados: 10.000 pontos
B) Participação de 50% e 66,66% dos associados: 25.000 pontos
C) Participação de mais de 66,66% dos associados: 50.000 pontos

5. Os casos omissos serão submetidos à Assessoria de Eficiência Leonística e
este Regulamento entra em vigor nesta data.

Novo Hamburgo (RS), 14 de agosto de 2017
DG Jardel da Motta Pacheco

aez
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