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O que é um  
Núcleo?
O núcleo permite que um grupo 

pequeno de pessoas forme 

um Lions clube e passe 

imediatamente a fazer a 

diferença na comunidade. Os 

sócios do núcleo integram um 

Lions clube “padrinho”, mas têm 

autonomia para realizar reuniões 

e escolher seus próprios projetos 

e atividades. A formação do 

núcleo é uma oportunidade para 

os Lions clubes se expandirem 

em comunidades onde é difícil 

conseguir o mínimo de 20 sócios 

necessários para a fundação de 

um novo clube.



Como se forma um núcleo?
Forma-se núcleos convidando membros 
da comunidade para se afiliarem. Leões 
voluntários realizam diversas reuniões 
informais para aumentar o número de 
interessados e discutir idéias de projetos que 
possam ser significativos à comunidade. 

Requer-se o mínimo de cinco sócios para se 
abrir um núcleo e a eleição de um presidente, 
secretário e tesoureiro. O clube patrocinador 
nomeia um contato do núcleo para atuar  
como ponte entre o clube patrocinador e o 
núcleo, bem como para dar assistência ao 
núcleo. Juntos, estes sócios formam o 
comitê executivo.

Deve-se enviar a Notificação de Núcleo 
(CB-1), junto com a taxa única de joia de 
admissão de US$ 35,00 por Leão, a Lions 
Clubs International para abrir o núcleo. 
O clube patrocinador pode tanto enviar uma 
Atualização de Sócios de Núcleo (CB-2) junto 
com a notificação, como acrescentar os 
novos sócios do núcleo através do MyLCI.

As quotas internacionais (US$ 41 no ano 
Leonístico de 2012-2013 e US$ 43 nos 
anos seguintes), além de qualquer quota 
local e de clube, são cobradas do clube 
semestralmente. Isenção de joias de 
admissão e descontos a quotas
 internacionais são concedidos a sócios 
familiares, estudantes, Leos formados e 
jovens adultos devidamente certificados. 

Quando o núcleo atingir a marca de 20 
sócios, poderá fundar um novo Lions clube.

O que são os Lions clubes?

São grupos de Leões formados por homens 

e mulheres voltados à prestação de serviço 

e que se dedicam à melhoria das suas 

comunidades. Os 1,35 milhão de sócios 

que servem em mais de 45.000 clubes 

distribuídos em mais de 200 países fazem de 

Lions Clubs International a maior organização 

de clubes de serviços do mundo.

Os Leões são conhecidos pelo seu trabalho 

na prevenção da cegueira, mas também 

participam de diferentes tipos de projetos, 

que variam de assistência para os menos 

privilegiados ao fornecimento de artigos 

de primeiras-necessidades às vitimas de 

catástrofes naturais.

O que Lions oferece ao Leão?

Lions oferece novas experiências e a oportunidade  

de ajudar os outros, fazendo a diferença na 

comunidade. Tornar-se um Leão é tornar-se  

um voluntário ativo, um membro de uma 

organização internacional respeitada, um líder na 

sua comunidade e um amigo dos necessitados. 

Como Leão, você empregará o seu tempo e 

talentos para provocar um impacto tanto local 

como mundialmente. Ao voluntariar-se, você não 

somente ajudará aos necessitados, como também 

energizará a sua vida, tornando-se parte de algo 

realmente grandioso.

Quais são os benefícios?
Existem vários motivos para se formar um 
núcleo ou tornar-se um sócio de núcleo. Você 
terá todos os privilégios e responsabilidades 
de um Leão e receberá orientação e apoio de 
um Lions clube patrocinador. Você poderá 
ajudar à sua comunidade e fazer a diferença  
na vida de outros, ao mesmo tempo em que 
adquire habilidades e faz contato com Leões 
da sua comunidade e de todo o mundo. 
Sendo sócio de um núcleo você poderá se 
divertir enquanto se desenvolve pessoal e 
profissionalmente.


