100 ANOS DE SERVIÇOS
HUMANITÁRIOS
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES

Liderança Através do Serviço

Além do Desafio de Serviço do
Centenário, estamos incentivando os
Lions Clubes do Distrito a iniciarem um
planejamento de atividades relativas
às Celebrações do Centenário. Façam
download no website (Lions100.org)
clicando em "Programas". Convide para
Causar Impacto.
A frase "Convide para Causar Impacto"
é mais do que algumas palavras. Ela
representa a verdade. Cada novo
Associado que se afilia a um Lions
clube viabiliza o fornecimento de
serviços para 30 pessoas. Portanto,
uma simples equação matemática nos
diz que se 1.000 novos associados se
afiliarem, estaremos impactando a vida
de 30.000 pessoas em nossa área de
atuação. O Distrito LC 6, (30/05/2016),
contava com 1.632 Associados ativos...

Está aproximando o ano
do Centenário e o Desafio de Serviços do Centenário, que os Leões já
responderam de forma marcante até o
momento, já serviu um número superior a
80 milhões de pessoas - mais de 80% da
nossa meta de 100 milhões. Cerca de
24.000 clubes participaram de pelo menos
uma atividade o Desafio, sendo que 6.500
clubes ganharam o emblema de diamante,
tendo participado das quatro áreas do Desafio do Centenário.
Distrito LC 6
Como os Lions clubes estão desempenhando suas atividades de Serviços do Centenário?
No papel de Coordenador Distrital do Centenário, tenho acesso ao MyLCI. Através do
MyLCI e do sistema de Relatório de Atividades de Serviços posso verificar as participações dos clubes no Distrito. No mês de
maio, apenas 25 Lions clubes reportaram
suas atividades ao MyLCI. Em futuro próximo, um relatório abrangente do Centenário
estará disponível no MyLCI mostrando a
participação dos clubes no Desafio de Serviços do Centenário e as iniciativas de Aumento de Associados.

Este é o momento de planejar suas
atividades e celebrações do
Centenário, estando conectado com as
respectivas comunidades para
compartilhar a nossa mensagem:
"Onde há uma necessidade, há um
Leão."
Coordenação Distrital do Centenário de Lions
Rua Prof. Oscar Augusto Guelli, 91
Condomínio Villaggio di Firenze
14404-630 - FRANCA - SP
e-mail: dubachagas@gmail.com
(0xx16) 3723 7221 - 9 9969 5829

Solicito para que em todas as correspondências enviadas pelos
clubes, favor anexar no cabeçalho a logomarca comemorativa ao
Centenário de Lions Internacional.

DESAFIO DE SERVIÇOS DO CENTENÁRIO DE LIONS
Presidente Internacional de 2015-2016

A PRÓXIMA MONTANHA, E ALÉM

Leões, recebam os aplausos por servir de forma
incomparável.

Mesmo depois de terminada nossa celebração do Centenário,
continuaremos a nos deparar com novas montanhas a serem
escaladas. A necessidade crescente de serviços em todo o mundo nos desafiará conforme seguirmos adiante. E devemos seguir adiante. Os Leões devem escalar cada uma dessas montanhas - as pessoas dependem de nós.
nós

Muitos japoneses admiraram os ensinamentos de
Confúcio, especialmente o seu pensamento sobre
Onko Chishin, ou seja, "deve-se conhecer o passado para que se possa entender o futuro". Embora expressado com elegância nos escritos de
Confúcio, o conceito é simplesmente o bom senso, um sentimento apreciado pelas pessoas em
todo o mundo.
Ao entrar no último mês de presidência, encontro-me olhando tanto
para o passado como para o futuro. Neste ano aproveitamos o
sucesso dos Leões no passado. Continuamos salvando vidas
através da campanha contra o sarampo. Seguimos salvando a
visão. Melhoramos as comunidades de inúmeras formas.
Os Leões também continuaram sendo grandes campeões e protetores das crianças. No início do ano incentivei os Leões a estenderem a mão às crianças como parte do meu lema para promover a
Dignidade, Harmonia e Humanidade. Infelizmente, as ondas de
refugiados são uma tragédia humana que o mundo não via em
décadas. Os Leões estão respondendo com vigor, fornecendo
alimentos, água, necessidades básicas e bondade acima de bondade.
Olhar o passado para se preparar para o futuro tem sido especialmente significativo para os Leões neste ano em que nos aproximamos do Centenário. Os Leões têm feito grandes progressos no
sentido de alcançar o nosso Desafio de Serviços do Centenário,
servindo 100 milhões de pessoas até 30 de junho de 2018. Também precisamos ter coragem de mudar e, por vezes, até mesmo
precisamos acabar com tradições antigas. A nossa associação
precisa evoluir para permanecer relevante às necessidades da
sociedade. Pode ser dolorido, mas temos que sempre pensar na
próxima geração.
É um grande privilégio servir como presidente internacional. Em
nossas viagens frequentes, Toshiko e eu conhecemos milhares de
Leões amáveis e corteses que são um exemplo do que há de
melhor em espírito humano. Nós japoneses nos orgulhamos da
nossa hospitalidade, mas Toshiko e eu aprendemos que nada
supera a hospitalidade dos Leões. Também ficamos profundamente impressionados e inspirados pela dedicação dos Leões ao serviço e pela sua importância e realizações junto às comunidades.
Continue servindo, o mundo precisa de nós nos próximos 100 anos
como nunca antes precisou.
Dr. Jitsuhiro Yamada
Presidente de Lions Clubs International

O LCI Adiante é o plano estratégico desenvolvido para expandir o impacto de nossos serviços, melhorar as operações atuais e encontrar novos caminhos para unir pessoas por
meio dos serviços dos Leões. Uma das metas primárias do LCI Adiante é melhorar as
vidas de pelo menos 200 milhões de pessoas
anualmente – mais que o triplo do número
atualmente servido.
Além disso, queremos ser a mais bem conhecida organização e
marca de voluntariado do mundo, alcançando o melhor serviço
da categoria para clubes, distritos e nossa família de Leões,
enquanto desenvolvemos maneiras novas e inovadoras de engajar pessoas em iniciativas humanitárias sob a cobertura dos
Leões.
Estamos aguardando um anúncio importante durante a convenção do Centenário de 2017 em Chicago, quando apresentaremos uma nova área de enfoque global de serviços humanitários
– uma plataforma de serviços unificadora que será adotada por
todos os Leões e altamente reconhecida pelo público. Uma nova
montanha que nós, Leões de todo o mundo, estamos ansiosos
para começar a escalar!

O URRO DOS

A vista do topo
Novos desafios a vencer. Novas metas a cumprir. Novas pessoas a servir. Novas montanhas a escalar. Nosso trabalho está
longe de ser concluído. Sabemos que devemos galgar o próximo
nível de serviços e marcar nossa trilha ao longo do caminho para
a próxima geração de Leões. O Presidente entrante Corlew convida todos os Leões a se juntarem a ele nesta jornada contínua.

LEÕES EM
FUKUOKA ECOA
PELO MUNDO

