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1. Pode o Leão orientador certificado escolher o
clube que deseja orientar, assim que receber
a certificação?

�� Não, o governador nomeia o Leão orientador.
�� Sim, o Leão orientador poderá escolher o clube. 
�� Sim, se o clube estiver no distrito do Leão

orientador.

2. O Leão orientador certificado deverá participar
de todas as reuniões do novo clube?

�� Sim, da maioria das reuniões ordinárias e de
diretoria do clube, durante dois anos.

�� Sim, deverá participar das reuniões durante os
seis primeiros meses.

�� Não, deverá participar apenas das reuniões
de diretoria.

3. Os dirigentes do novo clube deverão participar
do treinamento da liderança de divisão e
de distrito?

�� Sim, isto é extremamente recomendado.
�� Não, o Leão orientador oferece todos

os treinamentos.  
�� Sim, mas apenas no segundo ano do clube.

4. Os dirigentes do novo clube poderão usar o
website de LCI para acessarem informações
e materiais?

�� Não, no princípio isto poderá confundir os
novos sócios.

�� Sim, eles deverão estar familiarizados com o site.
�� Apenas após a cerimônia de entrega da

carta constitutiva.

5. Quem determina os projetos que o novo clube
deverá apoiar?

�� Os sócios do clube determinam o que consideram
importante para as suas comunidades.

�� O Leão orientador DEVERÁ escolher o projeto
apropriado para o clube.

�� O clube deverá apoiar LCIF antes de
qualquer coisa. 

6. O Leão orientador certificado deverá nomear
mentores para os dirigentes do novo clube?

�� Sim, para que cada dirigente seja treinado por
outro dirigente experiente, que possui as
informações mais atualizadas.

�� Não, todos os treinamentos deverão ser feitos
pelo Leão orientador.  

�� Só após um ano, e apenas se os dirigentes não
estiverem desempenhando suas funções de forma
adequada.

7. Qual é o melhor momento de se realizar o
“Treinamento de Dirigentes de Clube”?

�� Dentro de 30 dias após a aprovação da carta
constitutiva.

�� Dois meses após a cerimônia de entrega da carta
constitutiva.

�� Só quando for necessário.

8. O Leão orientador certificado deverá discutir
sobre recrutamento e conservação durante as
sessões de treinamento?

�� Não, isto não é um problema para o novo clube. 
�� Só após um ano e se o clube estiver perdendo

sócios.
�� Sim, isto é muito importante.

9. É necessário explicar como realizar reuniões
produtivas e significativas?

�� Não, eles são adultos e já devem saber disto. 
�� Apenas se você perceber que a frequência está

baixa. 
�� Sim, isto é vital para haver participação

constante. 

10. Quantas sessões de treinamento de dirigentes
são recomendadas?

�� Caso sejam bons líderes, será necessário haver
apenas uma sessão.

�� Quatro sessões.
�� Seis sessões, sendo três antes da cerimônia de

entrega da carta constitutiva.

11. O Leão orientador certificado deverá enviar um
relatório?

�� Sim, a cada três meses.
�� Sim, mas apenas ao final do mandato de dois

anos. 
�� Apenas se houver problemas com o novo clube.

12. O Leão orientador certificado deverá enviar um
relatório final?

�� Sim, esta é uma exigência para receber o prêmio.
�� Apenas se o clube não estiver em bom

funcionamento.
�� Apenas se nenhum relatório tiver sido enviado

antes.
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13. O Leão orientador deverá incentivar os sócios e
dirigentes do novo clube a visitarem outros
clubes bem administrados?

�� Não, no princípio isto poderá confundir os novos
sócios com ideias errôneas.

�� Apenas após dois anos da afiliação.
�� Sim, esta é uma maneira de adquirir aprendizado.

14. O novo clube deverá participar das atividades
do distrito?

�� Não, ele deverá esperar pelo menos dois anos. 
�� Apenas em casos de catástrofes internacionais. 
�� Sim, assim que possível. 

15. O novo clube deverá comparecer à convenção
do distrito e/ou distrito múltiplo?

�� Apenas se o Leão orientador participar da
convenção representando o novo clube.

�� Apenas após o segundo ano.
�� Isto é altamente recomendado.

16. O novo clube deverá ter um aumento líquido
durante os primeiros dois anos?

�� Não, os novos sócios devem primeiro se conhecer
bem antes de recrutarem novos associados.

�� Sim, isto prova que o clube está indo bem. 
�� Apenas se estiverem perdendo sócios.

17. O presidente de divisão pertence à “Equipe
Mentora de Dirigentes de Clube”?

�� Sim, ele pertence.
�� Não, ele pertence a um outro comitê.
�� Apenas se o governador o nomear.

18. Os Leões orientadores certificados deverão ser
ex-governadores de distrito?

�� Não, qualquer Leão que possua conhecimentos
poderá tornar-se um Leão orientador certificado. 

�� Eles deverão ter ocupado um cargo no gabinete
durante um ano.

�� Sim, eles deverão ser ex-governadores de distrito.

19. Quanto tempo deverá durar cada sessão de
“Treinamento de Dirigentes de Clube”?

�� O dia inteiro.
�� No mínimo três horas com intervalo para o café.
�� Cada sessão deverá durar pelo menos uma hora.

20. O Leão orientador certificado deverá explicar
sobre as joias e quotas?

�� Apenas após a cerimônia de entrega da
carta constitutiva.

�� Não no início, pois poderão perder o interesse. 
�� Sim, esta questão é muito importante.

21. O Leão orientador deverá incentivar o clube
a elaborar um “Plano de Recrutamento
de Sócios”?

�� Durante o segundo ano do clube.
�� Sim, este é um dos principais objetivos do clube. 
�� Apenas se o novo clube estiver perdendo sócios.

22. O aumento da frequência às reuniões é uma
questão importante para o novo clube?

�� Sim, é importante manter os sócios envolvidos.
�� No início, apenas os dirigentes devem participar. 
��  Apenas após a cerimônia de entrega da

carta constitutiva.
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