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Responsabile soci per il club 

Novo Login facilitado: Crie um perfil pessoal para fazer os cursos e manter o registro daqueles que você 
concluiu. Assista a um pequeno vídeo sobre este processo. Vá à página de Inscrição em Cursos para 
fazer o login courses.  

Além deste, outros cursos podem ser de valia, dependendo das prioridades e metas do clube ou do 
distrito. 

Curso Descrição 
Introdução à Liderança 
Leonística 

Este curso define liderança e demonstra como os diversos tipos de 
liderança podem ser usados. Você irá avaliar qual o seu estilo de 
liderança. Cinco práticas de líderes mundiais exemplares são explicadas e 
aplicadas na prática. Por meio de atividades e exercícios, você pode 
avaliar seus conhecimentos e empregá-los em situações do Lions. Você 
irá criar um plano pessoal de preparação de líderes. 

Redigindo a sua Declaração 
de Missão Pessoal 

Prepare-se para embarcar em uma jornada de autoconhecimento! Por 
meio de uma série de atividades introspectivas, você vai definir a sua 
declaração de missão pessoal e saber como integrá-la à sua vida diária. 
Você também receberá um modelo que irá ensiná-lo a colocar "as coisas 
mais importantes em primeiro lugar" e evitar que tarefas menos 
importantes tomem a maior parte do seu tempo. 

Definição de Metas  Muitas pessoas não atingem seus objetivos porque não estabelecem 
metas eficazes. É exatamente o que você vai aprender a fazer neste 
curso. Você vai concluir o processo de definição de objetivos, desenvolver 
um plano de ação e, por fim, gerenciar seus objetivos para obter os 
melhores resultados. No final do curso, você estará no caminho da 
realização. 

Administração de Reunião À medida que você acompanha o Leão David em uma série de visitas a 
clubes, este curso apresenta as três frases do bom gerenciamento de 
reuniões, procedimentos eficazes de preparação de reuniões e facilitação 
de reuniões. Você aprenderá como administrar o comportamento do 
grupo e como dar continuidade de uma reunião para outra. Você usará 
planilhas práticas e listas de verificação para administrar de forma eficaz 
as reuniões em seu clube. 

Motivação de Sócio  Neste curso, o professor Kazantis apresenta as teorias da motivação 
humana. O Leão Michael explica como essas teorias estão relacionadas 
aos exemplos de satisfação das necessidades dos sócios e motivação de 
sócios do clube. Você será desafiado a usar essas informações em seu 
plano pessoal para motivar os sócios. 



                                         Programa de Treinamento Online Recomendado para Cargos de Liderança em LCI  
 

 

 

Oferecendo Serviço 
Comunitário 

O Lions tem um compromisso muito forte com a comunidade e cada 
clube se empenha ao máximo para prestar serviços que sejam relevantes 
para a comunidade. Neste curso, você vai encontrar ferramentas e 
técnicas para ajudá-lo a avaliar as necessidades da comunidade, 
selecionar os projetos relevantes, planejar projetos para o sucesso e 
promover os serviços comunitários do clube. 

Relações Públicas Este curso descreve o que é um mentor e um mentoreado, as 
características de um mentoreamento eficaz e os benefícios advindos 
deste tipo de relacionamento. O Programa de Mentor do Lions enfatiza 
de forma detalhada as características dos níveis básico e avançado do 
programa de mentoreamento. 

Oratória  Este curso mostra como preparar um discurso e como fazê-lo com 
eficiência. Inclui dicas práticas, listas de verificação e exemplos. 
Dependendo da sua experiência, você pode usar este curso para rever ou 
aprender uma nova habilidade de liderança: a oratória pública. 

Valorizando a Diversidade de 
Sócios 

Para atender às mudanças do serviço voluntário, este curso examina o 
conceito de diversidade, no que se aplica à nossa associação. Este curso 
enfatiza como a diversidade beneficia os Lions Clubes, explica como 
recrutar e conservar sócios diferentes e desafia o aluno a apoiar uma 
cultura pluralista. 

 

 


