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Preparação e planejamento do ano  
 

Antes do seu mandato como governador de distrito, você vai passar um bom tempo se preparando para o 

ano e o Seminário de Governador de Distrito Eleito.  

 

 Materiais de Liderança/Seminário de GDE - O Seminário de Governadores de Distrito Eleito (GDE) é 

um seminário de treinamento intensivo desenvolvido para equipar os GDEs com o conhecimento, a 

visão e as habilidades necessárias para fortalecer e consolidar Lions Clubs International. 

 

 Tarefas do GDE – Tarefas online de treinamento guiado independente para os primeiros vice-

governadores/governadores de distrito eleitos. 

 

 Treinamento de Área da GMT/GLT  - O Treinamento de Área da GMT/GLT proporciona aos 1os vice-

governadores de distrito de uma área da GMT/GLT a oportunidade de se reunirem para compartilhar 

ideias, desafios, melhores práticas e sucessos uns com os outros. 

 

 Seminário do GDE – Esta página da web fornece instruções detalhadas sobre toda a logística da 

inscrição do GDE, incluindo hotel e viagens.  Ela é publicada todos os anos no final de outubro para a 

próxima convenção internacional.  

 

  

http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/dge-preassignments.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/dge-gmtglt-area.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/seminars-events/seminars-dge.php
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Onde encontro as informações essenciais?  
 

MYLCI - Quando você faz o logon no MyLCI, tem acesso a informações essenciais sobre os seus clubes, 

distrito e distrito múltiplo, as quais podem ajudá-lo a agilizar as tarefas administrativas, bem como mantê-lo 

ao par sobre os clubes.  

 

 Introdução, Funções Básicas  - Este curto vídeo oferece uma breve apresentação das funções do 

MyLCI. 

 

 Cadastramento e Logon - Informações para usuários novos e existentes.  Os primeiros vice-

governadores de distrito obtêm acesso de governador de distrito eleito em meados de maio para 

informar os membros do gabinete de distrito, assessores e criar divisões e regiões.   

 

 Senhas para Convidados do Distrito  - O governador de distrito ou presidente de conselho pode 

atribuir o acesso de administrador convidado a até cinco Leões adicionais para apoio administrativo.   

 

 Quem tem acesso  - Certifique-se de que a sua equipe distrital também tenha pleno conhecimento 

de como usar o MyLCI como um recurso essencial para informações. 

 

 Downloads de Dados para Contato de Associados  - Use esta função fundamental do MyLCI para criar 

endereço de correspondência, endereço de email e listas telefônicas para facilitar a comunicação. 

 

Relatórios de Associados - Pode-se obter esta informação antes mesmo do login no MyLCI. 

 

 Relatório de Registros de Associados - Mostra a lista do clube e o status, contagem de associados e 

data do último relatório de associados. 

 

 Vagas de Dirigentes de Clube  - Lista os cargos de dirigentes de clubes que estão vagos para cada 

clube. 

 

 Resumo do Quadro Associativo  - Resumo dos tipos de associados e gênero por clube. 

 

 Relatórios Cumulativos  - Relatórios cumulativos de associados e sumário de clube do ano Leonístico 

até a data do relatório. 

 

 Relatório de Avaliação da Saúde dos Clubes  - Mostra todas as informações importantes sobre a 

situação do clube, contagem de associados e histórico de envio de relatórios para todos os clubes do 

distrito.  

 

Suporte Técnico e Resolução de Problemas - Email: HelpDesk@lionsclubs.org   ou telefone para:  1 630-468-

6900. 

  

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=PO
https://www.youtube.com/watch?v=v-SQEj4wieI&feature=youtu.be
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/PasswordAndRegistrationFAQ_PO.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/DistrictAccessFAQ_PO.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/DistrictAccessFAQ_PO.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/ReportsPlusFAQ_PO.pdf
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1569/
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
mailto:HelpDesk@lionsclubs.org
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O Gabinete do Distrito 
  

Ao formar a equipe distrital e o gabinete, consulte o Estatuto e Regulamentos do seu próprio distrito 

para cargos adicionais de gabinete que talvez possam estar incluídos.  O Estatutos e Regulamentos 

Internacionais preveem estas posições:   

 

Dirigentes registrados pela Sede Internacional 

 

 Ex-Governador de Distrito Imediato -  Recursos para o Ex-Governador de Distrito  para ajudar o ex-

governador de distrito a se manter informado, envolvido e melhorar as habilidades de liderança. 

 

Envie o Relatório da Convenção imediatamente após a convenção distrital para reportar os 

resultados das eleições dos dirigentes para o próximo:   

 

 Governador de Distrito - preencha e anexe o formulário dos Dados Biográficos do Governador de 

Distrito.  

 

 Primeiro Vice-Governador de Distrito - preencha e anexe o formulário dos Dados Biográficos do 

Primeiro Vice-Governador de Distrito.  

  

 Segundo Vice-Governador de Distrito - preencha e anexe o formulário dos Dados Biográficos do 

Segundo Vice-Governador de Distrito.   

 

Dirigentes de Distrito – podem ser reportados no MyLCI pelo Primeiro Vice-Governador de Distrito/GDE 

depois de 15 de maio: 

 

 Secretário/Tesoureiro de Gabinete, Secretário de Gabinete, Tesoureiro de Gabinete - Manual do 

Secretário e Tesoureiro de Gabinete.         

      

 Se você não consegue concluir esta tarefa no MyLCI, reporte os Dirigentes do Gabinete Distrital 

Usando um PDF preenchível. 

 

Presidentes de Região e de Divisão  

 

Como Governador de Distrito Eleito, você pode reportar Presidentes de Região e de Divisão no MyLCI ao 

criar a estrutura da divisão e região.  Esta tarefa deve ser concluída logo que você obtiver acesso de 

governador de distrito eleito ao MyLCI.   Esta tarefa somente pode ser concluída no MyLCI. 

 

 Siga as instruções para estabelecer as divisões e regiões no distrito: 

 

 Criar a estrutura de divisões e regiões e designar os presidentes 

 Designar clubes a divisões e manter as divisões, designando novos clubes ou removendo clubes 

que foram baixados.  

http://members.lionsclubs.org/PO/districts/past-district-governors.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da20.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da904.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da904.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da906.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da906.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da907.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da907.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/OfficerPlusFAQ_PO.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/la40.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/la40.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da903.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/RegionZoneFAQ_PO.pdf
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 Obter relatórios de divisões e regiões 

 

 Recursos para Presidentes de Divisão e Região - O Centro dos Presidentes de Região e de Divisão 

facilita o acesso a informações relevantes aos presidentes de regiões e divisões. 

  

http://members.lionsclubs.org/PO/districts/zone-region-chairperson.php#3
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Assessores de Distrito  

 

Lions Clubs International reconhece oficialmente 17 comitês de distrito.  Usando o MyLCI reporte os 

assessores de distrito  ou através de um formulário PDF preenchível.  Os mandatos têm um ano de 

duração, a menos que esteja especificado de outra forma.   

 

 Convenção  - O Assessor de Convenções trabalha em nome do Governador de Distrito para realizar 

uma convenção bem sucedida para os associados Leões do distrito. 

 

 Atividades Culturais e Comunitárias - Este Leão supervisiona o Serviço Comunitário dos Leões (Leões 

em Ação) e Programas Culturais do Lions no Distrito. 

 

 Conscientização e Ação acerca do Diabetes - Este Leão organiza projetos de serviços eficazes para 

ajudar a combater o diabetes nas comunidades no distrito. 

 

 Meio ambiente - Este Leão fornece a assistência de que os clubes necessitam para organizar projetos 

de serviços ambientais no distrito. 

 

 Preservação, Conscientização e Ação acerca da Audição  - Este Leão organiza projetos de serviços 

auditivos no distrito e motiva os clubes a realizarem projetos de serviço. 

 

 Comitê Honorário - Esta página da web suporta os governadores de distrito para ficarem envolvidos 

apoiando os clubes do distrito.  

 

 Tecnologia da Informação - Este assessor auxilia os líderes de distrito e clubes com as ferramentas de 

mídia social, e-District House e e-Clubhouse.  

 

 Relações Internacionais - O assessor de relações internacionais do distrito é indicado pelo 

governador de distrito para fornecer aos clubes a assistência de que necessitam para organizar 

projetos de serviços de relações internacionais no distrito. 

 

 Leo Clube - Os assessores de Leo clubes contribuem para o sucesso dos seus distritos por meio da 

promoção, desenvolvimento e apoio contínuo de Leo clubes.  Estão disponíveis nomeações para um 

ou três anos.  

 

 ALERTA do Lions - Este assessor entende o programa ALERTA e ajuda os clubes a organizar e executar 

programas ALERTA nas suas comunidades. 

 

 Serviços Leonísticos para Crianças - Este assessor organiza projetos e atividades de serviços para 

crianças carentes do distrito.  

 

 Assessor do Concurso do Cartaz sobre a Paz – Este assessor auxilia o governador de distrito com o 

Concurso do Cartaz sobre a Paz do distrito.  

https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/OfficerPlusFAQ_PO.pdf
https://extranet.lionsclubs.org/common/docs/District/OfficerPlusFAQ_PO.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/m28a.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-conventions.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/community-outreach/community-culture-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/diabetes/diabetes-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/environment/environment-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/hearing/hearing-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/past-district-governors.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/create-website-edistricthouse.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/communicate-your-activities/create-website-eclubhouse.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/global-outreach/international-relations-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/leo537d.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/disaster-relief/alert-program/alert-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/youth/services-children/childrens-services-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/PO/how-we-serve/youth/peace-poster-contest/index.php
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 Relações Públicas e Informações sobre o Lions - Esta página contém ideias e recursos de ideias para o 

Assessor de Relações Públicas.  

 

 Programa de Atividade de Leitura A função do Assessor do RAP de distrito ou distrito múltiplo é 

planejar, coordenar e promover as atividades de alfabetização do Lions e servir como o elemento de 

ligação entre o Lions Clubs International, o governador de distrito/presidente de conselho e os 

clubes com relação às atividades do programa. 

 

 Preservação, Conscientização e Ação acerca da Visão  - Este Leão organiza projetos de serviços da 

visão no distrito e motiva os clubes a realizarem projetos de serviço. 

 

 Juventude (Oportunidades Leonísticas para Jovens)  - requer o preenchimento do Formulário de 

Relatório Anual de Acampamento e Intercâmbio Juvenis de Distrito 

 

 Lions Quest - Este é o Programa Juvenil mais abrangente de LCIF, que proporciona aos jovens 

habilidades positivas de vida.  

 

Coordenadores de Distrito   

 

 Coordenador da GMT de Distrito ou Coordenador da GMT de Distrito Único- Serve mandato de três 

anos sujeito a confirmação anual. 

 

 Coordenador da GLT de Distrito ou Coordenador da GLT de Distrito Único- Serve mandato de três 

anos sujeito a confirmação anual. 

 

 Coordenadores de LCIF de Distrito - Se quiser saber quem é seu coordenador de LCIF de distrito, 

envie um email para a equipe de Desenvolvimento de LCIF. 

  

http://members.lionsclubs.org/PO/resources/communicate-your-activities/public-relations-guide/pr-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/literacy/rap-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/sight/sight-chairperson.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/youth/lofy-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/yce510d.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/yce510d.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gmt_d28-30.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/gmt_sd31-33.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/glt_dist_coord_app.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/glt_single_dist_coord_app.pdf
mailto:lcifdevelopment@lionsclubs.org
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Encomenda de itens através de Materiais para Clubes de LCI 
 

Os Governadores de Distrito obtêm acesso às contas do seu distrito em 1º de julho de cada ano.   

 

Veja aqui alguns links para os itens mais frequentemente solicitados: 

 

 Crachás de Identificação de Dirigentes de Distrito - Este crachá é usado por todos os outros 

dirigentes de distrito fora o governador de distrito ou ex-governador de distrito. 

 

 Kit de Novo Associado - Este kit é para novos associados de clubes já existentes.  Cada governador de 

distrito recebe 25 no início do ano Leonístico.    Os kits de novos associados para clubes sendo 

fundados são tratados de forma diferente e não estão disponíveis para venda em Materiais para 

Clubes. 

 

 Kit do Cartaz sobre a Paz - Os kits estão disponíveis para compra de 15 de janeiro a 1º de outubro de 

cada ano. 

 

 Prêmios e Medalhas  - Procure neste departamento as diversas medalhas e molduras para 

certificados. 

 

 Placas, Prêmios e Reconhecimentos - Esta seção contém uma grande variedade de produtos para 

ajudá-lo a reconhecer os Lions clubes que se destacarem. 

 

 Distintivo de Lapela do Ex-Governador de Distrito - Este distintivo está disponíveis para compra. 

 

Se você ainda tiver dúvidas sobre materiais para clube, envie um email para clubsupplies@lionsclubs.org. 

 

  

https://www2.lionsclubs.org/p-1198-district-officer-name-badge.aspx
https://www2.lionsclubs.org/p-1395-centennial-new-member-kit-en.aspx
https://www2.lionsclubs.org/p-770-peace-poster-kit.aspx
https://www2.lionsclubs.org/s-67-awards-medals.aspx
https://www2.lionsclubs.org/s-90-plaque-awards-recognition.aspx
https://www2.lionsclubs.org/p-325-district-officer-lapel-tack.aspx
mailto:clubsupplies@lionsclubs.org
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Subsídios 
 

Financiamento disponível para Subsídios de LCI - Há Subsídios disponíveis para vários programas da 

associação destinados a aumentar o quadro associativo, promover as atividades do clube e desenvolver 

liderança juvenil.    

 

 Subsídios de RP do Centenário - Fundos para melhorar os planos locais e as celebrações do 

Centenário. 

 

 Programa de Simpósio Infantil - Simpósio ou conferência que promova atividades de apoio aos 

serviços de educação e saúde do Lions para crianças carentes. 

 

 Subsídio do Simpósio da Família e da Mulher - Este subsídio é para os clubes identificarem 

oportunidades de serviço relevantes que despertarão o interesse de famílias e das mulheres. 

 

 Subsídio de Liderança para Leos - O Programa de Subsídio de Liderança para Leos fornece 

assistência financeira a um distrito múltiplo, subdistrito ou distrito único Lions para ajudar a 

financiar uma conferência de liderança de Leos. 

 

 Subsídio para Aumento de Associados - Visa iniciativas de marketing que se concentrem em iniciar 

novos clubes e aumentar o quadro associativo. 

 

 Subsídio para o Workshop Regional da Mulher - O Workshop Regional da Mulher reúne um pequeno 

grupo de mulheres companheiras Leões para obter ideias regionais para aumentar as associadas 

mulheres e familiares no Lions. 

 

Subsídios de LCIF - Esta página da web contém as descrições, critérios, prazos e formulários de solicitação 

dos Subsídios de LCIF.   

 

  

http://members.lionsclubs.org/PO/resources/funding-opportunities/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-grant-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/youth/services-children/childrens-symposium-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/mp101.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/leos/leadership-opportunities/leo-leadership-grant.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/mga.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/mp102.pdf
http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/index.php
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Gerenciamento do Tempo: planejamento da sua agenda para o ano  
 

Você pode achar que a sua agenda diária se encha rapidamente ao servir como governador de distrito.  

Se você começar o seu calendário mestre, dedicando tempo aos eventos e obrigações pertinentes a sua 

posição, conseguirá mais facilmente priorizar outros eventos que talvez não tenha antecipado.  Comece 

o plano mestre priorizando eventos que você seja obrigado a participar ou liderar, e programe-se 

adequadamente para os eventos que requeiram um tempo considerável e compromisso de viagem.  

 

Eventos Internacionais  

 

 Calendário de Eventos de Lions Clubs International - Este calendário da sede internacional contém os 

próximos eventos e prazos importantes de inscrição para prêmios, juntamente com informações 

sobre as iniciativas globais de serviço. 

 

 Convenção Internacional - LCICON é uma grande página da web que lhe proporciona um único local 

para tudo que você precisa para participar do principal evento internacional de Lions Clubs 

International, incluindo inscrições online, locais, programas da convenção e excursões locais.   

 

Eventos de âmbito Distrital - Você é diretamente responsável por conduzir estes eventos ou participar 

ativamente deles.  

 

 As reuniões do Gabinete de Distrito são realizadas em cada trimestre do ano Leonístico.   

 

 Convenção Distrital - Cada distrito deve realizar uma convenção anual de acordo com o Estatuto e 

Regulamentos Internacionais. Veja a Seção em Convenções, Eleições e Preenchimento de Vagas do 

Distrito. 

 

 Reunião do Conselho de Governadores  - O seu Conselho de Governadores e Convenções e 

Conferências de Distrito Múltiplo 

 

Visitas a Clubes – Você pode fazer uma visita anual a cada clube do distrito para apoiar a saúde do clube, 

facilitar a comunicação aberta e promover programas e eventos.  Veja a Seção em Apoio ao Clube. 

 

Eventos ou Treinamentos oferecidos pela Equipe de Liderança Global.  Você pode estar presente e servir em 

um papel de apoio a estes eventos: 

 

 Orientação para Dirigentes de Clube - Há ferramentas disponíveis para treinamentos autoguiados 

individuais ou treinamentos em grupo conduzidos por facilitador, que incluem um guia do instrutor.  

 

 Treinamento de Presidente de Divisão/Região - Há novos módulos de treinamento autoguiado 

disponíveis para presidentes de divisão e de região, que cobrem as responsabilidades dos 

presidentes, como presidir o Comitê Consultivo do Governador de Distrito e o seu papel dentro do 

Gabinete do Distrito. 

http://members.lionsclubs.org/PO/events/calendar.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/index.php
https://registration.lionsclubs.org/eventmanager/onlineregistration.asp?Eventcode=V7Z
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/about-lcicon/venues.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/attendees/event-schedule.php
http://lcicon.lionsclubs.org/PO/travel-tours/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da-ycog.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
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 Treinamento do Segundo Governador de Distrito - Este treinamento combina um módulo online 

juntamente com um workshop ministrado por um instrutor para abordar o papel e as 

responsabilidades, bem como as habilidades necessárias para ser bem sucedido.  

 

 Modelo das Reuniões do Comitê Consultivo do Governador de Distrito - As Reuniões do Comitê do 

Comitê Consultivo do Governador de Distrito são mais conhecidas como Reuniões de Divisão.  Este 

guia auxilia os presidentes de divisão a conduzir reuniões de sucesso com presidentes e secretários 

de clube.   

  

Eventos de Âmbito de Área Jurisdicional - Fóruns de Lions Clubs International  - Todos os Leões da área 

jurisdicional onde se realiza um fórum são convidados a participar. 

  

http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-coordinator-center/second-vdg-training.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da-zmg.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/events/forums.php
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Convenção, Eleições e Preenchimento de Vagas do Distrito 
 

Convenções de Distrito 

 

 Como planejar uma Convenções de Distrito  - esta página contém um guia dos principais 

componentes para uma convenção de distrito ou distrito múltiplo bem sucedida. 

 

 Solicitação de Oradores Oficiais  - Use este formulário online para solicitar um orador internacional. 

 

 Apresentações em Vídeos de LCI - Lions Clubs International e a Fundação de Lions Clubs International 

oferecem várias apresentações para os Leões usarem durante reuniões e eventos. 

 

Eleições de Distrito 

 

 Procedimentos para a Eleição de Distrito - Este documento descreve os novos procedimentos 

eleitorais em vigor a partir de 1º de julho de 2016 e indica documentos de governança para apoio. 

 

 Relatório da Convenção de distrito - Use este formulário preenchível para confirmar os resultados da 

eleição.  

 

 Procedimentos para queixa relativa a eleições - Oferece os procedimentos para a audiência de 

queixas estatutárias referentes a irregularidades em eleições de governador, primeiro e segundo 

vice-governadores de distrito. 

 

Preenchimento de vagas   

 

 Governador de Distrito - Para preencher uma vaga do cargo de governador de distrito, consulte o 

Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito no Manual de Normas da Diretoria, Capítulo VII, Anexo 

B, e "Regras de Procedimento da Reunião Especial para Recomendar a Nomeação de um Leão como 

Governador de Distrito". 

 

 Primeiro ou Segundo Vice-Governador de Distrito - Para preencher uma vaga do cargo de 

primeiro ou segundo vice-governador de distrito, consulte o Estatuto e Regulamentos Padrão de 

Distrito no Manual de Normas da Diretoria, Capítulo VII, Anexo C, e "Regras de Procedimento da 

Reunião Especial para Recomendar a Nomeação de um Leão como Primeiro ou Segundo Vice-

Governador de Distrito". 

 

 Supremacia dos Modelos Padrão - Consulte o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito no 

Manual de Normas da Diretoria, Capítulo VII, Página 1.   

  

http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-conventions.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/speaker-request-form.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/communicate-your-activities/video-presentations.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lg23.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da20.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/dgvdg_election.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch07.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch07.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch07.pdf
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Apoio aos Clubes 
 

Preparação para a Visita ao Clube - Veja aqui relatórios úteis para obter informações sobre os principais 

indicadores da saúde do clube. 

 

 A Abordagem de Trabalho em Equipe para as Visitas a Clubes - Compartilhar as visitas a clubes com 

os três membros da Equipe do Governador de Distrito oferece muitos benefícios positivos tanto para 

os líderes distritais como para os clubes. 

  

 Avaliação da Saúde dos Clubes  - Este importante relatório mensal oferece uma rápida análise dos 

indicadores-chave da situação para todos os clubes do distrito. 

 

 Recap do GD - Este relatório ajuda o governador de distrito a acompanhar o saldo dos clubes devido 

a LCI. 

 

 Conta do Clube no MyLCI - os governadores de distrito podem ver rapidamente os saldos das contas 

dos clubes. 

 

 Relatórios de Atividades de Serviço - este relatório ajuda a manter o governador de distrito 

informado dos muitos projetos de serviço que ocorrem no distrito. 

 

O que levar a cada visita a clube 

 

 Cerimônia de Posse de Novo Associado - Clubes consideram uma honra quando um dirigente de 

distrito pode realizar a posse de novos associados. 

  

 Kits de Novo Associado - Estes kits ajudam a fazer um novo associado se sentir especial com um 

distintivo do Lions, Certificado de Afiliação e um cartão de associado.   

 

Realização da visita ao clube  

 

 O que fazer durante a visita ao clube. 

 

 Apresentações para Compromissos de Orador - Este conjunto de apresentações já contêm anotações 

para tornar mais fácil a preparação para uma visita e apresentação a um clube. 

  

 Relatório de Visita  - Este relatório online é necessário para cada visita a clube da qual se solicite 

reembolso e oferece uma ferramenta para comunicar e informar LCI sobre possíveis problemas ou 

questões em um clube. 

 

Atividades de Serviço do Clube 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da-cta1.pdf
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/dg_checklist.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/sar_faq.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/me22.pdf
https://www2.lionsclubs.org/p-1395-centennial-new-member-kit-en.aspx
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/training-resources/presentations.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/m26.pdf


E-Book de Distrito 6 de outubro de 2016  

De volta ao Índice  16 

   

 Atividades de Serviços do Clube - Este site apresenta muitos recursos para clubes de todos os 
tamanhos.  

 

 Comunidade e Meio Ambiente - Links para a Equipe Verde e outros recursos.  
 

 Socorro em Casos de Catástrofes - O Programa ALERTA do Lions é para desenvolver um plano de 
ação quando ocorrem catástrofes.  

 

 Programas de saúde - Para os recursos relativos a diabetes, perda de audição, assistência à visão e 
detecção e muito mais.  

 

 Programas Internacionais - Inclui a irmanação de clubes para promover a compreensão global e 
construir relacionamentos internacionais.  

 

 Programas Infantis e Juvenis - Projetos de serviços que ajudam os mais vulneráveis.  
 

 Leo Clubes - Apresenta à próxima geração os serviços que os Leões prestam. 
 

Recursos para a Qualidade do Clube 

 

 Recursos para o Gerenciamento do Clube - Esta página da web é um grande ponto de partida para os 

dirigentes do clube. 

 

 E-Clubhouse  - Esta página da web é onde os clubes podem criar o seu próprio website gratuito. 

 

 O seu Clube a sua Maneira - Este recurso oferece ideias de formas pelas quais os clubes podem 

personalizar as reuniões, proporcionando uma experiência agradável aos associados.  

 

 Modelo para um Clube mais Forte - Esta ferramenta orienta o clube ao longo do processo de 

desenvolvimento e implementação de um plano de ação. 

 

 Processo de Excelência de Clube (CEP) - O Processo de Excelência de Clube (CEP) é um processo 

interativo e divertido, que une os associados para que vejam como o clube está hoje e como será 

amanhã. 

 

Recursos para Fortalecer Clubes em Dificuldades  

 

 Reestruturação, Reativação e Clubes  - Há diversos níveis de apoio para ajudar a fortalecer os clubes 

fracos e reativar os clubes que foram cancelados ou colocados em status quo.  

 

 Designação de Clube Prioritário - Esta designação permite visitas adicionais pela equipe do 

governador de distrito e a indicação de um Leão orientador que ajudará o clube a ganhar força. 

 

http://www.lionsclubs.org/PO/how-we-serve/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/how-we-serve/community-and-environment-programs.php
http://www.lionsclubs.org/PO/how-we-serve/disaster-relief.php
http://www.lionsclubs.org/PO/how-we-serve/health/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/how-we-serve/international-relations-programs.php
http://www.lionsclubs.org/PO/how-we-serve/youth/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/leos/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/club-management.php
http://www.e-clubhouse.org/
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/DA-YCYW.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/strengthen-membership/blueprint-for-stronger-club.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-governors/club-rebuilding-reactiviation.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da-pcs.pdf
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 Formulário de Recomendação de Status Quo - Este formulário é usado para recomendar que um 

clube seja colocado em status quo por deixar de cumprir qualquer uma das Obrigações do Clube.  

Consulte o Manual de Normas da Diretoria, Capítulo XV. 

 

 Relatório de Reativação do Clube - Este formulário é necessário tanto para os clubes que desejem 

sair do Status Quo como para aqueles que queiram rescindir um cancelamento de carta constitutiva 

(dentro de um período de doze meses). 

 

 Normas de Suspensão Financeira - Pertinente um tipo de Status Quo especificamente associado ao 

não pagamento das quotas internacionais. 

   

 Status Protetor - Consulte o Manual de Normas da Diretoria, Capítulo V, Parágrafo F. O governador 

de distrito pode solicitar este status para um clube em uma área com distúrbios civis ou políticos ou 

calamidades naturais catastróficas.  

 

 Leão Orientador e Programa de Leão Orientador Certificado - Este programa foi concebido para 

apoiar o sucesso de novos clubes, mas também está disponível para apoiar os clubes mais velhos que 

queiram se renovar e retomar o enfoque.  

 

 Reconhecimento/Prêmios  

 

 Prêmios de Excelência de Clube - Os clubes e distritos que excederem as expectativas em serviço 

comunitário, aumento de associados, comunicação e administração organizacional podem se 

qualificar para os tão prestigiosos Prêmios de Excelência. 

 

 Prêmios - Esta página da web contém um guia completo e links para os prêmios. 

 

 Prêmios e Reconhecimentos de Leos  - Lions Clubs International oferece vários prêmios como 

reconhecimento de Leos e Leões ativos no Programa de Leo Clube. Há mais de 20 programas de 

prêmios para reconhecer suas realizações. 

 

Como reportar preocupações a LCI e solicitar apoio de LCI - Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre um 

clube em seu distrito, envie um email para clubstatus@lionsclubs.org. 

  

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da971.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da970.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/suspension-policy.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch05.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-governors/guiding-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/excellence-awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/leos/awards-recognition.php
mailto:clubstatus@lionsclubs.org
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Promover harmonia entre os clubes estabelecidos 
 

Como evitar e resolver disputas  

 

O objetivo dos Procedimentos de Resolução de Disputas (PRD) é oferecer um mecanismo para resolver 

disputas na organização de Lions sem a necessidade de uma audiência probatória formal.  Para atingir 

este objetivo, a Diretoria Internacional adotou as regras de procedimentos para apresentação de 

queixas, disputas, ou reclamações que surgirem devido ao Estatuto e Regulamentos Internacionais, 

Normas da Diretoria Internacional ou assuntos que possam surgir em âmbito de clube ou distrito (único, 

sub e múltiplo).  Os associados têm a obrigação de apresentar todas as queixas, disputas ou reclamações 

de acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e normas e procedimentos adotados pela 

Diretoria Internacional.  Consequentemente, a Diretoria Internacional adotou o Procedimento de 

Resolução de Disputas de Clube, Procedimento de Resolução de Disputas de Distrito e Procedimento de 

Resolução de Disputas de Distrito Múltiplo como sendo as normas aceitas pelo PRD para resolver os 

assuntos Leonísticos em âmbito de clube, distrito e distrito múltiplo.  

 

 Diretrizes sobre Resolução de Disputas - O objetivo destas diretrizes é orientar os Leões, clubes e 

distritos (únicos, sub e múltiplos) sobre como deverão seguir os Procedimentos de Resolução de 

Disputas de Clube, de Distrito e de Distrito Múltiplo quando os conflitos não puderem ser resolvidos 

através de processos informais.  Tais diretrizes suplementam as normas adotadas pela Diretoria 

Internacional e não têm a intenção de substituir tais normas. 

    

 Procedimento para Resolução de Disputas de Clubes - Este procedimento foi criado para ser usado 

na resolução de problemas dentro de um clube. 

 

 Procedimento para Resolução de Disputas de Distritos - Este procedimento foi criado para questões 

entre clubes ou entre clubes e a administração do distrito relativas ao estatuto, regulamentos e 

normas do distrito. 

 

 Procedimento para a Resolução de Disputa de Distrito Múltiplo - Este procedimento foi criado para 

disputas relativas a questões entre quaisquer clubes ou subdistritos do distrito múltiplo, ou qualquer 

clube ou subdistrito e a administração do distrito múltiplo. 

 

 Procedimento para queixa relativa a eleições de GD/VGD - Este documento contém as regras do 

procedimento para a audiência de queixas estatutárias referentes a irregularidades em eleições de 

governador e de primeiro e segundo vice-governador de distrito. 

  

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/dispute_guide.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/club_dispute.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/dist_dispute.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/md_dispute.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/dgvdg_election.pdf
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Orçamento do GD e Reembolso de Despesas de Viagem  
 

O Governador de Distrito recebe reembolso por eventos relacionados com a administração do distrito e 

cumprimento dos deveres administrativos, tal como previsto nas normas da diretoria.   

 

 Normas para o Reembolso do Governador de Distrito - Definem os eventos reembolsáveis, 

codificação adequada dos eventos e os parâmetros de pagamentos máximos permitidos pelas 

despesas relacionadas a viagens para o cumprimento de tarefas administrativas ligadas à gestão do 

distrito.   

 

 Tutorial sobre o Relatório de Reembolso de Despesas e Relatório de Visitas do Governador de 

Distrito - Assista a este tutorial rápido para ter uma breve introdução sobre como preencher o 

relatório mensal de reembolso de despesas de viagem.   

 

 Formulário em Excel de Relatório de Despesas de Viagem do Governador de Distrito  - Pode-se salvar 

este formulário no computador e reusá-lo todo mês.  Pode-se também preenchê-lo online e salvá-lo 

no computador.   Este formulário perfaz todos os cálculos matemáticos e fornece uma fácil 

conversão de moedas quando necessário.   

 

 Formulário de Reembolso de Despesas do Governador de Distrito em PDF  - Use este formulário 

quando for preencher as despesas a mão.  

 

 Relatório de Reunião/Visita a Clube do Governador de Distrito - Este formulário pode ser salvo no 

seu computador.  Este formulário deve ser preenchido para todas as reuniões ou eventos distritais 

ou de distrito múltiplo e todas as visitas a clubes das quais se solicita reembolso.   

 

  

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/dg_reimbursement_policy_2016.pdf
http://www.lionsclubs.org/memberorientation/PO/dgexpense/presentation.html
http://www.lionsclubs.org/memberorientation/PO/dgexpense/presentation.html
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/xls/c30-2016.xlsx
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/c30-2016.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/m26.pdf
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Desenvolvimento de Liderança 
 

O foco dos programas do desenvolvimento de liderança está no autodesenvolvimento e fortalecimento 

das habilidades essenciais, tais como teorias Leonismo práticas de liderança servidora, estilos eficazes de 

liderança, inspiração de uma visão compartilhada, formação de equipes, comunicação entre culturas, 

motivação e gestão.  

 

Equipe de Liderança Global  

 

A GLT concentra os seus esforços na identificação e desenvolvimento de líderes eficazes através de 

iniciativas de treinamento e desenvolvimento da liderança, ao mesmo tempo em que oferece as 

informações, orientação e motivação necessárias. 

 

 Equipe de Liderança Global - Este link oferece informações sobre a estrutura da GLT, atividades, 

centro do coordenador. 

  

 Guia de Recursos da GLT de Distrito Múltiplo e Guia de Recursos da GLT de Distrito - Estes guias 

contêm ideias, ferramentas e recursos que você pode usar na medida em que prepara novos líderes, 

promove e oferece apoio para o crescimento do quadro associativo e prestação de serviços, tendo 

como meta ajudar os clubes e associados a serem os melhores Leões possíveis. 

 

 Programa de Financiamento do Desenvolvimento de Liderança de Distrito Múltiplo - O Programa de 

Financiamento do Desenvolvimento de Liderança de Distrito Múltiplo oferece financiamento 

limitado para apoiar o desenvolvimento em âmbito de distrito múltiplo para os primeiros e/ou 

segundos vice-governadores de distrito.  

 

 Programa de Financiamento de Distrito - O Programa de Financiamento da GLT de Distrito oferece 

financiamento limitado para apoiar o treinamento dos presidentes de divisão.  

 

 Programa de Financiamento do Instituto Regional de Liderança Leonística  - O programa do Instituto 

Regional de Liderança Leonística (RLLI) permite que os distritos múltiplos e distritos únicos solicitem 

fundos limitados de apoio aos institutos de treinamento de liderança nos seus próprios distritos 

múltiplos/únicos.  

 

 Programa de Reconhecimento do Desenvolvimento de Liderança - Este programa honra e reconhece 

anualmente os esforços de liderança dos Coordenadores da GLT-DM e GLT-D que de fato cumpriram 

as suas responsabilidades da GLT, impactando positivamente a eficácia da liderança Leonística.   

 

Institutos e Seminários 

 

 Instituto de Liderança para Leões Emergentes - Este instituto (ELLI) foi desenvolvido para aprimorar 

as habilidades dos companheiros Leões em preparação para oportunidades de liderança em âmbito 

de clube, como para o cargo de presidente de clube.  

http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/glt_md_res_guide.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/glt_district_res_guide.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/md-funding.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-funding.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/regional-leadership-institutes.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/emerging-leadership-institutes/index.php
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 Instituto Avançado de Liderança Leonística - Este instituto (ALLI) busca desenvolver habilidades nos 

líderes Leões para prepará-los para as responsabilidades de liderança em âmbito de divisão, região e 

distrito. 

  

 Instituto de Preparação de Instrutores - Este programa de instituto se dedica à preparação e 

expansão do corpo docente de Lions. O currículo consiste de técnicas e conceitos voltados ao 

aprimoramento das qualidades de treinamento e da eficácia global dos programas de preparação de 

líderes Leonísticos.  

 

 Série de Excelência para a Preparação de Instrutores - Esta série (FDES) é um programa destinado a 

apoiar o desenvolvimento contínuo de instrutores Leões qualificados em todos os níveis da 

associação. Os candidatos qualificados são Leões que se formaram em um Instituto de Preparação de 

Instrutores oferecido por LCI. O link inclui datas e um link ao formulário de inscrição. 

 

Treinamento dos Governadores de Distrito Eleitos 

 

O treinamento dos Governadores de Distrito Eleitos (GDE) é um processo intensivo com um ano de 

duração desenvolvido para equipar os GDEs com o conhecimento, a visão e as habilidades necessárias 

para fortalecer e consolidar Lions Clubs International. O treinamento culmina no Seminário de GDE 

realizado a cada ano antes da convenção internacional. Para mais informações, visite esta página.  

 

Programas do Desenvolvimento de Liderança realizados localmente 

 

 Instituto Regional de Liderança Leonística - Este Instituto (RLLI) é um programa que se realiza 

localmente. O currículo foi criado para atender às necessidades de treinamento e desenvolvimento 

de cada área e se baseia nos Institutos de Liderança Leonística patrocinados por LCI (ALLI e ELLI).   

 

 Treinamento para Presidente de Divisão - Esta sessão fornece aos participantes o entendimento 

básico das funções e responsabilidades do presidente de divisão. 

 

 Treinamento do Segundo Vice-Governador de Distrito - Este treinamento combina de forma eficaz 

um módulo de treinamento online (Fase 1) e um workshop de treinamento conduzido por instrutor 

(Fase 2) para maximizar o aprendizado e atender às necessidades dos segundos vice-governadores 

de distrito. 

 

 Programa de Mentoreamento do Lions - Este programa oferece oportunidade para desenvolvimento 

pessoal, ajudando os Leões a perceberem o potencial que possuem e os conhecimentos e 

habilidades que podem oferecer. 

 

 Guia do Instrutor para o Treinamento de Dirigentes de Clube - O programa consiste de um 

componente online padronizado, bem como de um componente ministrado por instrutor e 

organizado pelo coordenador distrital da Equipe de Liderança Global.  

http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/advanced-leadership-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/faculty-development-institutes/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/fdes.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/development-programs/dge-seminars/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/training-resources/regional-institute-curriculum.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-coordinator-center/zone-chairperson-training-materials.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/global-leadership-team/glt-coordinator-center/second-vdg-training.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/club_officer_instr_guide.pdf
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Cursos de Estudo Independente para Dirigentes 

 

As apresentações a seguir foram criadas para preparar os Leões para servirem em diferentes posições de 

liderança. Os cursos foram desenvolvidos para serem estudados de forma independente, como um 

suplemento aos programas de treinamento organizados localmente. 

 

 Treinamento Individual de Dirigentes de Clube - (Vá até a segunda metade da página.) Esta página 

inclui um módulo e uma apostila para cada função: presidente de clube, secretário de clube, 

tesoureiro de clube. 

 

 Treinamento Autoguiado para Presidente de Divisão  - Esta página inclui quatro módulos de 15 

minutos (e apostila correspondente) sobre os papéis e responsabilidades do presidente de divisão. 

  

 Treinamento Online do Segundo Vice-Governador de Distrito  - Este é um módulo de 45 minutos e 

inclui uma apostila correspondente. 

 

Cursos do Centro Leonístico de Aprendizagem 

 

Todos os Leões são incentivados a participar dos cursos online oferecidos por LCI.  Os cursos online estão 

disponíveis via Centro Leonístico de Aprendizagem.  Cursos disponíveis online:  

  

Coaching 

Resolução de Conflitos  

Criatividade 

Tomada de Decisão 

Como Delegar 

Escuta Eficaz 

Equipes Eficazes 

Introdução à Liderança Leonística  

Gerenciamento de Mudanças  

Gerenciamento de Reuniões 

Motivação dos Associados 

Mentoreamento  

Promoção da Inovação  

Oferecimento de Serviços Comunitários 

Relações Públicas 

Oratória 

Liderança Servidora 

Estabelecimento de Metas 

Motivação da Equipe 

Gerenciamento do Tempo 

Escreva a sua própria declaração de missão  

Valorização da Diversidade dos Associados 

 

Os cursos estão disponíveis em diversos idiomas.   

 

Webinars do Desenvolvimento de Liderança  

 

Todos os Leões são incentivados a participar dos Webinars do Desenvolvimento de Liderança  oferecidos 

por LCI.  O webinar é uma palestra ou um treinamento virtual apresentado ao vivo pela internet, 

permitindo que Leões no mundo todo aprendam e discutam sobre assuntos variados.  O link inclui 

informações adicionais sobre os webinars, uma lista das datas dos próximos webinars e gravações de 

webinars anteriores. 

 

http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/training-resources/club-officer-training-orientation.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/ppt/2nd_VDG_OnlineTrainingModule.ppt
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/2nd_VDG_OnlineTrainingWorkbook.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/webinars/leadership/index.php
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Recursos para Desenvolvimento de Liderança Adicional 

 

 Apresentações para Compromissos de Orador - Nesta página você vai encontrar apresentações sobre 

uma variedade de tópicos que pode usar para visitas a clubes, reuniões de divisão ou distritais e 

outros eventos.  

 

 Centro de Recursos de Liderança - O Centro de Recursos de Liderança, acessível através do site da 

associação, tem um design simples e fácil de usar com acesso direto a ferramentas e recursos 

valiosos para o desenvolvimento de liderança. Confira estas páginas frequentemente para novos 

recursos! 

 

 Recursos/Materiais de Treinamento -  Os materiais e recursos para os treinamentos de liderança 

incluem um mix de materiais curriculares, apresentações para oradores com anotações e guias de 

atividades. 

 

 Comunicação de Liderança - O enfoque da Comunicação de Liderança é aumentar o sucesso de Leões 

em papeis de liderança. A comunicação inclui podcasts de áudios e histórias de sucesso em liderança 

contadas por Leões. 

  

http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/training-resources/presentations.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/training-resources/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/leadership-resource-center/leadership-communication/index.php
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Desenvolvimento do Quadro Associativo 
 

Normas da Diretoria para Aumento de Associados 

 

 Manual de Normas da Diretoria, Capítulo X:  Extensão 

 Manual de Normas da Diretoria, Capítulo XVII:  Quadro Associativo 

 

Equipe Global de Aumento de Associados - A Equipe Global de Aumento de Associados oferece uma 

estrutura global para aumento de associados de forma contínua, focada e integrada. 

 

 Caixas de Ferramentas da GMT  - Esta página leva você às Caixas de Ferramentas dos Coordenadores 

da GMT, Desenvolvimento de Novos Clubes, Novos Associados, Conservação de Associados,  Prêmios 

e Reconhecimentos por Aumento de Associados. 

 

 Especialistas da Equipe Global de Aumento de Associados - Incluem os Especialistas de 

Desenvolvimento de Novos Clubes, Clube Universitário, Família e da Mulher, Interesse Especial e 

Jovem Adulto.  

  

 Metas de Aumento de Associados do Distrito - Esta página liga você tanto às Metas de Aumento de 

Associados da GMT com às Metas de Liderança da GLT. 

 

Desenvolvimento de Novos Clubes 

 

 Comece um Novo Clube - Esta página destaca os diferentes tipos de carta constitutiva destinados a 

atender às necessidades dos associados. 

 

 Guia para o Desenvolvimento de Novos Clubes - Este guia ajuda a concluir o processo de extensão de 

um novo clube.   

 

 Workshops para o Desenvolvimento de Novos Clubes - Os membros da Equipe Global de Aumento 

de Associados (GMT) de distrito podem enviar uma solicitação para que um consultor de 

desenvolvimento de novos clubes vá a seu distrito e treine e ajude na formação de novos clubes. 

 

 Fundação de Clube - Tradicional, Interesse Especial, Universitário, Lioness Lions Clubes e Leo Lions 

Clubes. 

 

 Solicitação da Carta Constitutiva do Clube - Este é um formulário pdf preenchível para a solicitação 

da carta constitutiva.   

 

 Programa de Núcleo - Os núcleos permitem que um grupo pequeno de pelo menos 5 pessoas 

comece um Lions clube e a fazer a diferença na comunidade em seguida. 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/bpm_ch17.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-membership-team/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/global-membership-team/global-membership-team-specialists/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/district-governors/district-goals.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/new-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/new-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/tk1.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/new-clubs/new-club-development-workshops/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/new-clubs/traditional-lions-club.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/new-clubs/special-interest-clubs/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/new-clubs/campus-lions-club.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/invite-members/lioness-bridge-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/new-clubs/leo-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/tk38a.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/new-clubs/club-branch.php
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Programas e Categorias de Associados  

  

Categorias de Associados - Descreve os diferentes tipos de afiliação disponíveis.  LCI oferece programas 

especiais para Afiliação Familiar, Associados Estudantes, Transição de Leo a Leão e Conversão de Lionesses. 

 

Novos Associados 

 

 Assessor de Aumento de Associados do Clube - Este guia explicará responsabilidades, dará dicas e 

introduzirá recursos disponíveis para ajudar este assessor com o aumento de associados do clube. 

 

 Inscrição de Novo Associado - Este arquivo PDF preenchível é uma excelente ferramenta para o 

secretário do clube ter pronta para enviar por email a possíveis novos associados do clube.  

 

 Kit de Novo Associado  - Este kit é para os novos associados de clubes já existentes.  Cada 

governador de distrito recebe 25 no início do ano Leonístico.  Os kits de novos associados para 

clubes recém-fundados não estão disponíveis para venda em Materiais para Clubes. 

 

 Orientação para Novos Associados  - Esta página da web contém materiais para ajudar a conduzir a 

Orientação para Novos Associados. 

 

 Dia Mundial da Posse de Leões - Este é um evento mundial para dar boas-vindas aos novos 

associados e proporciona uma oportunidade aos Leões para incentivar o aumento do quadro de 

associativo e a conscientização pública sobre a organização. 

 

 Subsídios e Simpósios  

 

 Subsídio para o Aumento de Associados - Estão disponíveis Subsídios para o Aumento de Associados 

de forma competitiva para ajudar as regiões a capturar estes novos mercados e testar novas 

estratégias de marketing, particularmente onde a afiliação tenha apresentado redução. 

 

Programa de Simpósios da Família e da Mulher - Este programa orienta o clube a se concentrar tanto nas 

necessidades de uma comunidade como em encontrar novos associados.  Talvez haja financiamento 

disponível para ajudar com os custos.  

 

Programa de Workshop Regional para Mulheres do Lions - Este workshop foi projetado para mulheres líderes 

Leões se reunirem para encontrar formas de aumentar a afiliação das mulheres nos clubes na região.  

 

 

 

  

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/me105.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/invite-members/family-membership.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/invite-members/student-member-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/leos/leo-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/leos/leo-lion-program.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/strengthen-membership/club-membership-chairperson.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/me6b.pdf
https://www2.lionsclubs.org/p-1395-centennial-new-member-kit-en.aspx
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/strengthen-membership/worldwide-induction-day.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/mga.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/mp101.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/mp102.pdf
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Relações Públicas e Comunicação  
 

 E-District house - Se estiver procurando por uma maneira simples e gratuita de criar um site para o seu 

distrito ou distrito múltiplo, o e-District House é a solução para você! 

 

 E-Clubhouse - Se estiver procurando por uma maneira simples e gratuita de criar um website para o seu 

Lions clube, o e-Clubhouse é para você! 

 

 E-LeoClubhouse - Se estiver procurando por uma maneira simples e gratuita de criar um website para o 

seu Leo clube, o e-LeoClubhouse é para você! 

 

 Lions na web  - Este é o lugar para se conectar rapidamente a sites de Leões, mídias sociais, blogs, fotos 

eletrônicas e vídeos para uso no clube.   

 

 Análise da Mídia Social - Canais populares de mídia social, como Facebook e Twitter, permitem que os 

Leões compartilhem e se conectem com suas comunidade e outros Leões ao redor do mundo. Cada vez 

mais, os Leões usam as mídias sociais para causar um impacto ainda maior. 

 

 Guia de Relações Públicas  - As Relações Públicas (RP) envolvem várias formas de comunicação, desde 

redigir comunicados à imprensa e distribuir folhetos promocionais até conversar com amigos, família e 

colegas. 

 

 Logotipos - Os logotipos estão disponíveis para download e reprodução. Veja as diretrizes da associação 

que regulamentam o uso dos logotipos antes de fazer o download. 

 

 Lions Quarterly - A revista em vídeo Lions Quarterly (LQ) compartilha histórias inspiradoras de como os 

Leões fazem a diferença em comunidades de todo o mundo. 

 

 Newswire do Lions - A Newswire do Lions é publicada pela sede de Lions mensalmente e contém as 

últimas notícias e eventos do Lions ao redor do mundo. 

 

 Revista LION - Esta página contém a última versão online da Revista LION, bem como informações 

importantes sobre esta publicação mensal. 

 

 Concurso do Cartaz sobre a Paz - Este concurso de arte para crianças incentiva jovens do mundo todo a 

expressarem a sua visão sobre a paz. Ao longo de mais de 25 anos, milhões de crianças de quase 100 

países já participaram do concurso. 

 

 Concurso de Redação - Este concurso de redação foi criado para oferecer uma oportunidade aos 

deficientes visuais jovens de expressarem sua opinião sobre a paz. 

 

 Programa de Subsídios do Centenário – Criou-se estes subsídios para oferecer assistência a distritos 

únicos ou múltiplos para conscientizar o público sobre o Lions e os programas Leonísticos durante o 

período do Centenário, começando em 1° de julho de 2015 a 30 de junho de 2018.  

http://members.lionsclubs.org/PO/districts/create-website-edistricthouse.php
http://www.e-clubhouse.org/
http://members.lionsclubs.org/PO/leos/projects-promotions/create-website-eleoclubhouse.php
http://www.lionsclubs.org/PO/news-media/lions-on-the-web.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/social-media/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/pr710.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/logos/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/news-media/videos/lq.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/pr710.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/news-media/lion-magazine/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/how-we-serve/youth/peace-poster-contest/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/serve/contests/essay-contest.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-grant-program.php
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Lema do Presidente Internacional e Comemoração do Centenário 
 

 Lema do Presidente Internacional - A cada ano o Presidente Internacional escolhe um lema que 

impulsiona os desafios de projetos enfocados em serviço internacionais. 

 

Programas do Centenário de Lions Clubs International 

 

 Lions 100 - O hashtag #LIONS100 permite que Leões de todo o mundo mostrem como estão 

comemorando o Centenário por meio de atividades de serviço. 

 

 Prêmios por Aumento de Associados do Centenário - Estes prêmios oferecem a todos os Leões e 

Lions Clubes a oportunidade de ganhar prêmios especiais de Edição limitada por convidar novos 

associados e por ajudar a organizar novos clubes. 

 

 Desafio de Serviços do Centenário - Para celebrar o nosso 100º aniversário, estamos pedindo aos 

Leões que ajudem a alcançar a meta do Desafio de Serviços do Centenário de servir mais de 100 

milhões de pessoas até junho de 2018. 

 

 Projetos de Legado do Centenário - Os Projetos de Legado são presentes visíveis às comunidades, 

com o propósito de celebrar o nosso Centenário e criar um legado duradouro das suas contribuições 

de serviço. 

 

  Programa de Subsídios do Centenário - Lions Clubs International oferece subsídios para distritos 

múltiplos e distritos únicos, visando melhorar os planos locais de comemoração do Centenário. 

 

  

http://members.lionsclubs.org/PO/lions/presidents-theme.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/lions/awards/centennial-membership-awards/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-service-challenge/index.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-legacy-projects.php
http://lions100.lionsclubs.org/PO/programs/centennial-grant-program.php
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Recursos e Referências 
 

Documentos para a Governança  

 

 Estatutos e Regulamentos Internacionais  

 Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo 

 Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito  

 Estatuto e Regulamentos Padrão de Clube 

 

Manuais 

 

 Manual do Presidente de Conselho 

 Manual do Secretário e Tesoureiro de Gabinete 

 Manual do Presidente de Região  

 Manual do Presidente de Divisão 

 Manual da Equipe de Dirigentes de Clube  

 

Aspectos Legais e Técnicos 

 

 Como receber visitantes internacionais e o Protocolo - este guia fornece dicas para tornar a visita dos 

seus convidados uma estadia agradável e orientação sobre o protocolo oficial da associação para 

reconhecer adequadamente os dignitários.  

 

 Diretrizes para uso de fundos - Fornece orientação sobre o uso apropriado de fundos públicos ou de 

fundos administrativos para os clubes e distritos. 

 

 Seguro - A Associação Internacional de Lions Clubes participa de um programa abrangente de Seguro 

Contra Terceiros que oferece cobertura internacional. Todos os clubes e distritos estão 

automaticamente segurados. 

 

 Apólices de Seguro -  A fim de agilizar o processo de emissão das apólices de seguro, agora você 

mesmo pode criar apólices de seguro. 

 

 Seguro Suplementar - Além da cobertura automática mencionada acima, Lions Clubs 

International oferece agora Cobertura Suplementar de Seguro para clubes e distritos nos Estados 

Unidos, incluindo Responsabilidades para Diretores e Dirigentes , Crime/ Fidelidade, Seguro de 

Responsabilidade Adicional e Seguro contra Acidentes. 

 

 Visão Geral das Marcas Registradas do Lions - Estas diretrizes são para ajudar a compreender o uso 

apropriado do emblema e marcas do Lions, e quando a aprovação é necessária.  

 

 Normas de Privacidade de Lions Clubs International - Lions Clubs International (LCI) reconhece a 

importância de proteger as informações pessoais dos associados. 

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/la1.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/la5.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/la4.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/la2.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/la10.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/la40.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da200.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/da100.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/la15.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/pr768.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/use_funds_policy_faq.pdf
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/insurance/index.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/certificate-of-insurance-15-16.php
http://members.lionsclubs.org/PO/resources/insurance/supplemental-insurance/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lg91.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/privacy-policy.php
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 Norma de Privacidade da Fundação de Lions Clubs International - A Fundação de Lions Clubs 

International (LCIF) se compromete em proteger a privacidade dos visitantes do nosso site, doadores 

e Leões. As informações pessoais não são vendidas, alugadas ou compartilhadas com nenhuma 

pessoa ou organização. 

 

 Redistritamento - Consulte a página de diretrizes para as normas, processos necessários e 

documentos de apoio para fazer propostas de redistritamento de distrito único sub ou múltiplo.  

 

 Guia para a Consolidação de Distritos – este guia oferece o processo passo-a-passo para ajudar 

um distrito múltiplo a reconfigurar subdistritos para que a operação dos distritos e clubes seja 

mais eficaz e eficiente.   

 

 

  

http://www.lcif.org/PO/privacy-policy.php
http://members.lionsclubs.org/PO/districts/redistricting.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/DA-GCD.pdf
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Fundação de Lions Clubs International 
 

Fundação de Lions Clubs International - LCIF fornece subsídios para auxiliar os distritos Lions a 

desenvolverem e implementarem projetos humanitários de larga escala. 

  

Coordenadores da LCIF - Os Coordenadores servem como embaixadores de LCIF em todos os momentos 

dentro de seus distritos, cumprindo as seguintes responsabilidades durante um mandato de três anos: 

 

 Promoção de Projetos de Subsídios  - A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) fornece 

subsídios para auxiliar os distritos Lions a desenvolverem e implementarem projetos humanitários 

de larga escala. Estes subsídios humanitários ajudam os Leões a ampliarem o seu alcance e 

aumentarem o impacto junto às comunidades locais e globais para atender ainda mais pessoas 

necessitadas em todo o mundo. 

 

 Solicitação de Subsídios de Emergência - O objetivo do Programa de Subsídio de Emergência é 

fornecer ajuda para o socorro de emergência imediato das vítimas de catástrofes naturais, através 

dos programas de serviços de Lions clubes de todo o mundo. 

 

 Programas e Iniciativas - A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) apoia e desenvolve 

programas humanitários internacionais que atendem pessoas necessitadas. Com a dedicação e 

trabalho dos Leões, LCIF pode ajudar a melhorar milhões de vidas por meio das nossas iniciativas de 

alto impacto. 

 

Companheiro de Melvin Jones - O Título de Companheiro de Melvin Jones concede reconhecimento a 

doações de US$ 1.000.  As doações podem ser feitas individualmente (inclusive de não Leões), por clubes ou 

distritos. 

 

Formulário de Companheiro de Melvin Jones  - Este formulário deve ser utilizado apenas se os fundos 

suficientes já tenham sido previamente doados à Fundação de Lions Clubs Internacional e se os créditos 

confirmados já estejam disponíveis antes de enviar o mesmo. 

 

  

http://www.lcif.org/PO/index.php
http://www.lcif.org/PO/resources/coordinator-center/index.php
http://www.lcif.org/PO/resources/coordinator-center/index.php
http://www.lcif.org/PO/apply-for-a-grant/index.php
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/lcif/lcif47.pdf
http://www.lcif.org/PO/our-work/index.php
http://www.lcif.org/PO/support-our-work/melvin-jones-fellowship.php
http://www.lcif.org/PO/support-our-work/mjf-request-form.php
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SEDE INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES INTERNATIONAL  
 

Entre em contato conosco - Esta página da web contém informações para contato, endereços de email e 

números de telefone, bem como a descrição das principais funções de apoio para cada divisão.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA-DGTEB.PO 

 

 

http://www.lionsclubs.org/PO/who-we-are/contact-us/index.php
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