Treinamento Autoguiado do
Presidente de Divisão
Módulo 3: Presidente de Divisão e o Comitê Consultivo do
Governador de Distrito

APOSTILA

Este módulo enfocará na função do presidente de divisão como o presidente do Comitê
Consultivo do Governador de Distrito. Ao final deste módulo, você estará apto a:

•

Entender as obrigações e os objetivos do presidente de divisão no âmbito de divisão

•

Estabelecer esforços de colaboração para manter os clubes saudáveis e ativos na
divisão

•

Acessar recursos para promover a saúde e o desenvolvimento dos clubes dentro da
divisão

OBJETIVOS DO COMITÊ CONSULTIVO DO
GOVERNADOR DE DISTRITO
Os membros do Comitê Consultivo do Governador de Distrito são:
•

•

•

Quais são os cinco objetivos do comitê consultivo do governador de distrito analisados na
apresentação?
•

•

•

•

•

Comitê
Consultivo

Presidente
de Divisão

Gabinete
distrital
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REUNIÕES DO COMITÊ CONSULTIVO
O Comitê Consultivo do Governador de Distrito deve reunir-se pelo menos três vezes por ano,
com a opção de uma quarta reunião. Veja abaixo sugestões de assuntos para discussão.

1
2
3

•
•
•
•
•
•
•

O bom funcionamento geral dos clubes na divisão
As funções dos dirigentes de clube
As metas do governador de distrito e do presidente de divisão
O lema internacional da associação
Oportunidades para novos projetos de serviços
A importância do envio dos Relatórios Mensais de Associados dentro dos
prazos
As regras do Prêmio de Excelência de Clube

•
•
•
•
•
•

Atualizações sobre o progresso feito para atingir as metas dos clubes
Planos dos clubes para recrutamento e conservação de associados
Responsabilidades do patrocinador de novos associados
Posse e orientação de novos associados
Necessidades da preparação da liderança entre os clubes
Comunidades com potencial para a organização de novos clubes

•
•
•
•
•

Desenvolvimento da Liderança
Comitê de nomeação dos clubes
Transição de dirigentes de clubes
Auditoria anual da contabilidade dos clubes
Seleção dos delegados e suplentes para as convenções do distrito, distrito
múltiplo e internacional
Prêmios do clube de final de ano

•

4

O presidente de divisão tem a opção de realizar uma quarta reunião, que pode ser
usada como uma reunião de comemoração para homenagear tanto os exdirigentes de clube como os presentes.
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PLANEJAMENTO DE UMA REUNIÃO EFICAZ
Quais são as coisas importantes a se considerar ao planejar uma reunião?
Liste algumas ideias abaixo e as compare com as sugestões fornecidas na apresentação do
Módulo 3.
•

•

•

•

•

•

•

Anotações adicionais:
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RECURSOS
Modelo de Reuniões do Comitê Consultivo do Governador de Distrito

Equipe Global de Aumento de Associados
www.lionsclubs.org – Centro de atendimento aos associados > Associados e novos clubes >
Equipe Global de Aumento de Associados > Equipe Global de Aumento de Associados
Equipe de Liderança Global
www.lionsclubs.org – Centro de atendimento aos associados > Desenvolvimento da Liderança
> Equipe de Liderança Global > Equipe de Liderança Global
Centro de Recursos de Liderança (LRC)
O LRC oferece apresentações para palestras, que podem ser usadas nas reuniões do comitê.
www.lionsclubs.org – Centro de atendimento aos associados > Desenvolvimento da
Liderança > Preparação de líderes
Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC),
O Centro Leonístico de Aprendizagem oferece diversos cursos que abordam:
•

desenvolvimento de habilidades de liderança

•

gerenciamento de outros

•

conquista de resultados

•

comunicação eficaz

www.lionsclubs.org – Centro de atendimento aos associados > Desenvolvimento da Liderança
> Centro Leonístico de Aprendizagem > Centro Leonístico de Aprendizagem
O Modelo para um Clube mais Forte oferece um processo simples para o desenvolvimento de
um plano estratégico para fortalecer os clubes.
O Centro de Presidentes de Região e de Divisão oferece acesso a diversos recursos
importantes como:
•

Modelo para um clube mais forte

•

Prêmios de Excelência

•

Programa Leão Orientador Certificado

www.lionsclubs.org – Centro de atendimento aos associados > Administrar um distrito >
Centro de Presidentes de Região e de Divisão
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VERIFICAÇÃO RÁPIDA
Os dirigentes do clube procurarão o presidente de divisão para orientação e apoio.
 Os dirigentes de clube da sua divisão concluíram a parte autoguiada do treinamento?
Se não, encaminhe-os ao Treinamento para Dirigentes de Clube no website de LCI.
www.lionsclubs.org - Centro de atendimento aos associados > Desenvolvimento da
Liderança > Orientação para Dirigentes de Clube

 Os clubes da divisão têm tanto um plano de desenvolvimento de liderança como de
desenvolvimento do quadro associativo?
Entre em contato com a GLT e GMT para orientação.

 Os clubes da divisão estão trabalhando ativamente no Desafio de Serviços do Centenário e
relatando o progresso que estão tendo?
Os secretários de clube analisaram o processo de relatórios de atividades de serviços
no MyLCI?
 Cada um dos clubes da divisão tem um plano para a Comemoração do Clube para o
Centenário?
Analise a caixa de ferramentas no website do Centenário Lions100 em
www.lions100.org/PO/.
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