
 

EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL 
 

Coordenador da GST de Distrito Múltiplo 
 

Mandato 
 

Três anos; selecionado pelo distrito múltiplo (de acordo com o Estatuto e Regulamentos de 
Distrito Múltiplo) como um membro do conselho de governadores, sem direito a voto. 
Poderá servir múltiplos mandatos.  
 

Visão Geral do 
Cargo 
 

Como coordenador da GST de distrito múltiplo, você será o especialista sobre o programa 
de serviços, garantindo que os distritos alcancem suas metas. Você será o educador, o 
treinador e o mentor dos coordenadores ao remover as barreiras que impedem o 
progresso. Seu empenho e determinação vão inspirar e empoderar os distritos a terem 
sucesso em maximizar os beneficiários servidos.   
 

Ações que 
Levam ao 
Sucesso 

• Desenvolver e executar um plano de ação anual de distrito múltiplo que vai 
monitorar o progresso em direção às metas de serviço. Acompanhar os distritos 
que estão atrasados em suas metas e oferecer motivação e apoio. 

• Colaborar com seus coordenadores da GLT e da GMT de distrito múltiplo e 
Presidente da Equipe de Ação Global de distrito múltiplo (presidente de conselho) 
no sentido de potencializar iniciativas voltadas ao desenvolvimento da liderança, 
aumento de associados e expansão do serviço humanitário.  

• Apoiar projetos de serviços comunitários locais que criem a sensação de fazer 
parte e ter orgulho dos Leões e Leos do distrito.  

• Colaborar com os coordenadores da GMT e da GLT de distrito múltiplo para 
oferecer estratégias de conservação para os distritos.  

• Comunicar-se regularmente com os coordenadores da GST de distrito. Garantir 
que eles estão cientes dos programas, parcerias e subsídios disponíveis em LCI e 
LCIF.  

• Servir como um especialista de recurso e conteúdo para as melhores práticas 
locais na implementação de projetos de serviço, priorizando aqueles alinhados com 
as campanhas do Desafio de Serviços do Centenário (CSC) e iniciativas da 
Estrutura de Serviços do LCI Adiante. Promover a execução contínua dos Projetos 
de Legado do Centenário à Comunidade (AL 2017-18)  

• Incentivar os coordenadores da GST de distrito a promoverem projetos de serviço 
que atraiam participantes de várias gerações, incluindo o desenvolvimento da 
integração e liderança dos Leos. 

• Aumentar a colaboração do coordenador de LCIF, nos níveis de distrito múltiplo e 
distrito, com o intuito de maximizar a utilização de recursos e o envolvimento de 
angariação de fundos de LCIF. 

• Monitorar os subsídios da LCIF concedidos ao distrito múltiplo. 
 

A Medida do 
Sucesso 
 

• Aumentar em 5% a implementação de projetos de serviço e o envio de relatórios, 
em relação ao ano anterior. 

• Aumentar em 5% a implementação de projetos de diabetes, em relação ao ano 
anterior. 

• Terminar o AL 2017-18 com aumento dos Projetos de Legado do Centenário à 
Comunidade em relação ao ano anterior. 

• Identificar, pelo menos, uma iniciativa de serviço na região que possa ser 
fortalecida pela utilização dos recursos de LCIF. 

• Aumentar o desenvolvimento de Leo Clubes e a colaboração entre Leões e Leos 
em serviços de envolvimento efetivo em relação ao ano anterior. 
 

Qualificações 
Recomendadas 
 

• Ter paixão pelo Lions, promover efetivamente o LCI Adiante e estar envolvido no 
futuro da associação.  

• Demonstrar experiência em liderar e desenvolver atividades de serviço nos últimos 



cinco anos.  
• Estar familiarizado com os programas de serviço, parcerias e subsídios de LCI e 

LCIF. 
• Ser graduado ou membro do corpo docente de um Instituto Avançado de Liderança 

Leonística ou Instituto de Preparação de Instrutores, ou outro programa de 
liderança profissional.  

• Ser capaz de fazer uso da tecnologia (e-mail, Microsoft Office, MyLCI, website de 
LCI, mídia social). 

 
Estrutura de 
Relatório  
 

• O coordenador da GST de distrito múltiplo reporta para o líder de área ou 
conselheiro especial de área da GST.  

• Os coordenadores da GLT, GMT e GST de distrito múltiplo reportam para o 
presidente da Equipe de Ação Global de distrito múltiplo (presidente de conselho). 

• Os coordenadores da GST de distrito reportam para os coordenadores da GST de 
distrito múltiplo. 

 


