
AVALIAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO 
DO LEÃO ORIENTADOR CERTIFICADO
Para os Leões Orientadores Certificados 
que foram Nomeados a Clubes Existentes 
ou Cancelados



Parabéns por ter sido nomeado como Leão Orientador Certificado para ajudar na revitalização dos clubes.
Sendo diferente da abordagem usada para um novo clube, no caso da reestruturação, existem áreas do
Curso de Leão Orientador que não são de total conhecimento dos dirigentes, e portanto, não são abordadas
no treinamento. Use a lista de verificação abaixo para identificar áreas que podem ser melhoradas e
escolher o tipo de treinamento e apoio adequados. As páginas anotadas após cada seção referem-se à
Apostila do Leão Orientador Certificado (CGL-1).   

Como Leão Orientador você receberá mensalmente um Relatório de Avaliação da Saúde dos Clubes para
ajudá-lo a monitorar os relatórios, aumento de sócios e situação financeira dos clubes e muito mais. Para
que possa receber o relatório, você precisará estar oficialmente nomeado para um clube e ter um endereço
de e-mail ativado. Para obter mais informações sobre o processo de nomeação, entre em contato com o
Departamento de Inglês na Sede Internacional pelo email EnglishLanguage@Lionsclubs.org.  

Nome do clube:__________________________________ Data da Avaliação: __________________________

Compreendendo as Responsabilidades do Clube: Esta seção é para novos dirigentes de clube que também
são novos Leões. Esta seção pode ser ignorada se os dirigentes são Leões experientes. Contudo, poderá ser
providencial fazer uma revisão para testar os conhecimentos dos dirigentes de clube, certificando se eles
possuem um conhecimento básico. 

 SIM  NÃO Os dirigentes possuem um entendimento básico da estrutura, história e objetivos 
de Lions Clubs International? 

 SIM    NÃO Os dirigentes entendem as suas responsabilidades gerais do clube?

Caso os dirigentes não estejam certos disto ou sejam Leões novatos, reveja a Sessão de Treinamento Um, na
página 13 da Apostila do Leão Orientador Credenciado para verificar se é necessário haver treinamento. 

Gerenciamento de clube: Certifique novamente se os dirigentes do clube estão cientes de seus papeis e
responsabilidades e sabem sobre o treinamento disponível para apoiar uma administração eficaz do clube.  

Os seguintes dirigentes compreendem as suas responsabilidades para cumprirem efetivamente as 
suas funções? 

 SIM  NÃO Presidente de Clube
 SIM  NÃO Secretário de Clube 
 SIM  NÃO Tesoureiro de Clube 

O Relatório de Avaliação da Saúde dos Clubes indicará se os relatórios foram enviados, se o saldo está
devedor e se as eleições foram feitas em tempo hábil. Consulte o relatório para responder os itens abaixo. 

 SIM  NÃO Os relatórios de atividade e de movimento de sócios são enviados regularmente? 
 SIM  NÃO As contas do clube estão em dia? 
 SIM  NÃO O clube empossa nova liderança todos os anos (os dirigentes não repetem 

o mandato)?  

Se houver necessidade, siga o roteiro de treinamento começando na página 16 da Apostila do Leão
Orientador Certificado. Nomeie um Mentor para Dirigente de Clube. Nos casos em que os dirigentes
repetem o mandato, incentive os novos Leões a aceitarem cargos de dirigentes de clube, assegurando que
receberão o apoio necessário para terem êxito. 

Atividades de serviço: A prestação de serviços oferece aos associados um envolvimento significativo, sendo
este o mais importante elemento para que o clube tenha sucesso. 

 SIM  NÃO O clube está no momento envolvimento em atividades relevantes de serviço? 
 SIM  NÃO Tais atividades são visíveis e relevantes para a comunidade em questão? 
 SIM  NÃO Existem outros projetos que os associados gostariam de implementar? 



Caso as atividades de serviço precisem de fortalecimento ou o clube precise de identificar novos projetos,
siga as diretrizes “Transformando em Realidade”, na página 16, ou considere oferecer o curso Fornecimento
de Serviço Comunitário, disponível no Centro Leonístico de Aprendizagem.  

Comunicações: Um plano eficaz de comunicação presta reconhecimento ao trabalho do clube e tornar a
comunidade ciente das atividades empreendidas. A comunicação, seja interna ou externa precisa ser sempre
positiva e convidativa para os atuais e potenciais sócios do clube. 

 SIM  NÃO O clube publica eficazmente os projetos que estão sendo apoiados? 
 SIM  NÃO As reuniões, eventos e projetos são efetivamente comunicados aos sócios do clube? 
 SIM  NÃO O clube tem um website? 

Dentre os recursos que podem ser utilizados estão o Guia de Relações Públicas, o e-clubhouse e o
Treinamento para Secretário de Clube. Além disso, faça o Curso de Relações Públicas oferecido pelo Centro
Leonístico de Aprendizagem. 

Reuniões: As reuniões são um componente importante na experiência de vida de todos os Leões. As reuniões
sem qualidade podem arruinar o clube. Mesmo que a Apostila do Leão Orientador Certificado tenha como 
o próximo tópico o Recrutamento de Sócios, sugerimos que este tópico seja retirado da sequência de
treinamento para ser abordado antes do recrutamento e conservação. Como os clubes existentes já 
realizam reuniões, é importante que o clube ofereça uma atmosfera agradável antes dos novos associados
serem recrutados.  

 SIM  NÃO As reuniões são positivas, significativas e produtivas? 
 SIM  NÃO Elas são realizadas regularmente? 
 SIM  NÃO A frequência é boa?
 SIM  NÃO A frequência às reuniões é incentivada?  
 SIM  NÃO As reuniões envolvem todos os associados? 

Que tipo de melhorias podem ser feitas? _______________________________________________________  

Se houver necessidade, siga as diretrizes começando na página 20 da Apostila do Leão Orientador
Certificado para incentivar a frequência e melhorar as reuniões como um todo. Além disso, faça o Curso de
Gerenciamento de Reuniões oferecido pelo Centro Leonístico de Aprendizagem. 

Aumento de Sócios: O aumento do quadro associativo talvez seja o maior desafio com o qual um clube
reestruturado terá que se deparar. O aumento só deve ser iniciado após outros aspectos da administração do
clube forem corridos ou os novos associados provavelmente deixarão o clube. Certifique-se de que todas as
questões foram resolvidas antes de lançar uma campanha de aumento de sócios. 

 SIM  NÃO O clube está recrutando ativamente? 
 SIM  NÃO Todos os associados, inclusive os novatos e antigos, estão envolvidos nos projetos

que para eles são relevantes? 
 SIM  NÃO O clube tem um plano para aumento de sócios? 

Qual a razão dos sócios estarem saindo do clube e quais os tipos de mudanças que precisam ser feitas 
para melhorar a questão da conservação?

__________________________________________________________________________________________ 

Caso precise de mais esclarecimentos, leia A Importância do Recrutamento e da Conservação, conforme
anotado na página 18 da Apostila do Leão Orientador Certificado. Você pode também solicitar a assistência
de um Mentor para o Assessor de Aumento de Sócios, conforme descrito na página 33. O coordenador de
distrito da Equipe Global de Aumento de Sócios (GMT) também poderá ajudá-lo no que for necessário.
Recursos adicionais online são: Valorizando a Diversidade de Sócios, Motivação dos Sócios, e Equipes
Eficazes de Aumento de Sócios (um módulo de estudo independente online). Este recursos e muitos outros
podem ser encontrados no Centro de Recursos de Liderança.  
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Apoio do distrito: O propósito da liderança do distrito é oferecer apoio para que os clubes se desenvolvam
saudavelmente. Entretanto, precisamos sempre cuidar para que os clubes estejam apoiando os projetos e
eventos que são de interesse dos associados. Os estudos indicam que os clubes saudáveis apoiam os projetos
do distrito que são relevantes para os associados, contudo, eles também consumem energia necessária para a
reestruturação de um clube fraco. 

 SIM  NÃO A liderança do distrito é considerado como sendo positiva e apoiadora? 
 SIM  NÃO O distrito ou distrito múltiplo oferece oportunidades de treinamento que serão

benéficas para os dirigentes do clube e associados? 
 SIM  NÃO Os dirigentes do clube participam das reuniões de divisão?
 SIM  NÃO As funções e reuniões do distrito são comunicadas efetivamente aos dirigentes 

do clube? 
 SIM  NÃO Os projetos e eventos do distrito impedem que os sócios do clube apoiem os seus

próprios projetos? 

Que tipo de apoio os distrito oferecem? ________________________________________________ 

Incentivo ao desenvolvimento da liderança: Existem momentos em que o clube começa a fracassar devido à
falta de liderança, o que pode ser causada por sócios desinteressados e falta de direcionamento. Lions Clubs
International oferece diversos recursos para o desenvolvimento da liderança, bem como programas para o
sucesso dos atuais e futuros líderes Leões. O seu Líder da Equipe de Liderança Global (GLT) pode fornecer-
lhe informações adicionais sobre as oportunidades de treinamento disponíveis. Lembre sempre aos novos
sócios e antigos das inúmeras oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, oferecidas pelos
programas de treinamento de Lions Club International. Visite o Centro de Recursos de Liderança para obter
informações adicionais.  


