Por que é importante
reportar o serviço?
Descubra o que pode acontecer quando você
compartilha o seu impacto

Cativar e conectar.

Criar um futuro melhor.

De um único par de óculos a um hospital novinho
em folha para uma cidade grande, o processo de
relatório mostra como e onde os clubes locais
estão fazendo a diferença em todo o mundo. Dados
de serviço claros e relevantes garantem que as
pessoas carentes saibam exatamente onde procurar
por ajuda.

As medidas levam a uma visão que, por sua vez,
melhoram nosso enfoque. Estabelecer metas
maiores e mais acessíveis a cada ano, unifica e
mobiliza a organização para o crescimento.

Aumentar a conscientização global.
Os dados de serviço ajudam as pessoas a
compreenderem as necessidades das comunidades
ao redor do mundo. Leões com a mentalidade
global identificam oportunidades e lideram suas
comunidades locais para ação.

Aumentar nosso quadro associativo.
As pessoas querem participar de uma mudança
real e visível. O relatório de serviços permite
que os Lions clubes continuem a engajar suas
comunidades, contar suas histórias de maneira mais
efetiva e, como consequência, aumentar sua base
de associados.
Alavancar nossa Fundação.

Os relatórios de serviço oferecem evidências
tangíveis aos possíveis parceiros sobre o
engajamento e o impacto global de Lions
International. Estas relações fortalecem a
organização e geram benefícios ao nível local.

Os relatórios de serviços mostram como os Leões
e Leos de todo o mundo estão usando os subsídios
da Fundação de Lions Clubs International para
servirem suas comunidades. Esta visibilidade
encoraja os Leões a pensarem de forma criativa
sobre seus próprios projetos e aplicarem para os
subsídios de LCIF.

Descobrir a próxima grande ideia.

Reconhecer e recompensar.

Como as atividades de serviço são escalonáveis,
um pequeno projeto de serviço pode se tornar a
próxima iniciativa de destaque da organização, mas
somente se for reportado e promovido pelos Leões!

Quando os Leões reportam o serviço, eles se
tornam elegíveis para uma série de premiações
de serviços. De emblemas do Desafio de Serviços
do Centenário aos Prêmios Leo, as premiações
reconhecem o trabalho árduo dos Leões e os
motivam a continuar buscando por excelência.

Pavimentar o caminho para parcerias.

Melhorar nosso apoio.
Dados de serviço, juntamente com o
compartilhamento entre as pessoas e as opiniões
dos Leões, permitem que Lions International
identifique as melhores práticas que podem ser
compartilhadas globalmente.
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Vá em frente e reporte o seu serviço!
Envie e monitore o seu serviço através
do MyLion no lionsclubs.org.
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