História do Fórum

História do Fórum Europeu

A ideia nasceu em 1952 durante um encontro de Lions Franceses e Italianos. Desde 1953 e com excep

O Fórum era o local na antiga Roma onde as pessoas se encontravam para trocar experiências e comp

Os Lions Europeus aceitaram estas alterações, actualizaram-se, afinaram o modus operandi e as ferram
-

Promover a mútua compreensão e amizade entre os membros Lions na Europa;
Estabelecer um Fórum para a livre troca de experiências e discussão de ideias;
Promover os ideais do Lionismo;
Promover a Fundação de Lions Clubs International (LCIF);
Promover e implementar o serviço e os ideais indicados pelo Presidente Internacional.

Para além da introdução de um tema geral ou lema em cada ano do Fórum, as nossas reuniões nos últi

Em 1978 em Torremolinos, o Concelho Europeu, estrutura governativa do Fórum, decidiu solicitar ao Co

Em 1983 no Fórum de Veneza, foi aprovada uma nova actualização do enquadramento legal – marcou

O Fórum de Limasol em 1990, traçou o caminho para o Fórum se tornar num ponto de convergência pa
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Em 1991 no Fórum de Istambul, foi manifestada a necessidade de se afinarem as ferramentas operacio

Em Berlim em 1994, foram introduzidas as alterações estruturais indicadas nos estudos conduzidos des

Em 1998, em Budapeste, foi manifestada a necessidade de aperfeiçoar a organização do Fórum para m

A cuidadosa análise efectuada ao longo de três anos pelo grupo de trabalho encarregado desta tarefa, c

Os Lions Europeus são agora convidados para ajudar a analisar os resultados e spin-off dos novos obje
-

Proporcionar novos contributos e ideias para os Clubes, Distritos e as actividades do Lions na soc
Análise e discussão dos relatórios dos representantes da Associação em organizações internacion
Oferecer a possibilidade de discutir e analisar as necessidades da sociedade europeia e como des

Para reforçar o facto de que estes acontecimentos não deixam de ser parte de um contínuo movimento,
-

o primeiro exemplo de actividade de serviço que envolve duas áreas constituintes: Europa, África
em 1973, graças ao empenho dos Directores Internacionais de então (Dall, Grimaldi e Van Wingar
em 1973, em Estocolmo, foi tomada a decisão de nomear um Arquivista para acompanhar a evolu
o ano de 1964 viu o primeiro acordo de um sistema de rotação de Directores Internacionais Europ
de 1976 a 1995, o European Forum Bulletin (EFB) foi graças ao empenho generoso e inteligente d
as contribuições Europeias durante o início dos anos 80 na área da prevenção do abuso de droga
de 1976 até ao Fórum de Paris em 1985, um seminário era dedicado à questão de uma Europa un
o foco constante a partir de 1989 tem sido a divulgação do Lionismo em países da Europa Orienta
no Fórum de Istambul em 1991, nasceu a formação do sub-comité para o Concurso de Música, da
no Fórum de Limasol, em
Europa
1990,dos
tornou-se
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Os Fóruns, visam expressamente
"proporcionar uma oportunidade para o debate aberto de possibilidades e da av

Os Fóruns Europeus têm ajudado a difundir o Lionismo na Europa, juntamente com uma percepção com
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Como Europeus, as nossas actividades de serviços são concebidas e realizadas dentro do quadro gera

Devemos também estar cientes de que o Fórum não é o lugar para abordar as questões estruturais da A

Com os métodos de funcionamento do Fórum e as estruturas agora mais em sintonia com os tempos, é
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