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Capítulo IV    
 

COMITÊS DISTRITAIS  

 
Os comitês distritais prestam assistência aos dirigentes distritais para a realização das 
metas distritais. 
 
Oficialmente, são reconhecidos 17 comitês. Nomeie as pessoas mais qualificadas para 
cada assessoria. O governador poderá designar outros assessores para atuarem em 
projetos especiais. Os comitês oficiais são: 
 
Convenção de Distrito 
Atividades Culturais e Comunitárias  
Conscientização e Ação Acerca do Diabetes   
Meio Ambiente  
Preservação, Conscientização e Ação em prol Audição 
Presidente do Comitê de Honra 
Informática 
Relações Internacionais 
Leo Clubes*  
ALERTA do Lions 
Lions-Quest* 
Serviços Leonísticos para Crianças 
Concurso de Cartaz sobre a Paz 
Relações Públicas e Informações Sobre o Lions 
Preservação, Conscientização e Ação em prol da Visão 
Oportunidades Leonísticas para Jovens 
Acampamentos e Intercâmbio Juvenis  
 
Os assessores marcados com um asterisco (*) podem servir um mandato de até três 
anos, sujeitos a confirmação anual.  Não nomeie estes assessores a não ser que haja 
uma vaga. 
 
O Coordenador de Distrito de LCIF serve como um embaixador de LCIF no distrito e 
pode fornecer informações importantes sobre oportunidades para oferecer apoio a 
LCIF, assim como informações sobre os programas para projetos de serviço locais. 
O Coordenador de LCIF deve sempre ser convidado a participar das reuniões do 
gabinete.  
 

Seleção do Assessor de Comitê 
Escolha cuidadosamente os assessores distritais. Os assessores devem reunir as 
seguintes qualidades: 

 Bom conceito no distrito 

 Conhecimento da situação dos clubes do distrito. 

 Interesse pelo cargo e conhecimento da assessoria oferecida. 

 Espírito de iniciativa e capacidade de desempenhar bem as suas funções. 
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 Habilidade no relacionamento humano. 

 Facilidade de comunicação. 
Informações para a maioria das assessorias distritais podem ser acessadas e baixadas no 
website da associação na Internet.   

 

Assessor de Convenção 
As convenções internacionais, de distritos múltiplos e distritais exigem boa coordenação, 
contatos e promoção em todo o distrito. 
 

Responsabilidades do Assessor 
 Divulgar informações sobre as convenções realizadas em todos os níveis do 

Leonismo, incentivando a participação dos associados nessas atividades. 

 Recomendar que os clubes indiquem um Companheiro dinâmico para presidir a 
comissão de convenções. 

 Aproveitar todos os meios de comunicação para manter-se em contato constante 
com os clubes como os boletins da governadoria, visitas aos clubes, reuniões de 
divisão e distrito, circulares, a Revista LION e o website de LCI. 

 Informar os clubes sobre o programa, preparativos, planos, providências e 
despesas de cada convenção de Lions. 

 Dirigir e coordenar os seminários e convenções distritais. 

 Gerenciar e coordenar eventos das delegações na convenção internacional. 

 

Assessor de Atividades Culturais e Comunitárias 

O assessor de atividades culturais e comunitárias deve incentivar os clubes a 
desenvolverem projetos baseados nos programas Leões em Ação e projetos de 
Atividades Leonísticas Culturais e Comunitárias.  
 
Lançado em 2008, o Programa Leões em Ação incentiva os clubes a implementarem 
projetos que melhorem fisicamente locais como posto de alimentos, abrigos para os sem-
casa ou vítimas de abusos, centros comunitários, parquinhos ou acampamentos 
recreativos para crianças deficientes.  
 
Lançado no ano 2000, o Programa Cultural do Lions incentiva os clubes a desenvolverem 
projetos que incentivem os costumes locais como concertos, produções teatrais, mostras 
de arte e trabalhos manuais.  
 

Responsabilidades do Assessor 
 Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores no website do 

Lions.  

 Identificar projetos apropriados para o distrito. 

 Visitar clubes. Explicar a importância dos projetos que demonstram o lema "Nós 
Servimos".  Incentivar clubes a nomear um assessor de atividades culturais e 
comunitárias. 
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 Manter o governador e a sede internacional informados sobre as atividades do 
seu distrito.  Entregar um relatório ao sucessor. 

 

Assessor de Conscientização e Ação Acerca do Diabetes 
Em março de 1984, o Programa de Conscientização Acerca do Diabetes tornou-se um 
dos principais compromissos da associação. O nome do programa foi ampliado para: 
Conscientização e Ação Acerca do Diabetes.  O principal objetivo do programa é reduzir o 
número de novos casos de cegueira causados pela Retinopatia Diabética através de 
informação, detecção e pesquisa. A retinopatia diabética é a principal causa de novos 
casos de cegueira em adultos. O diabetes tem aumentado vertiginosamente. Há 382 
milhões de pessoas vivendo com diabetes. A Federação Internacional do Diabetes prevê 
que este número suba a 592 milhões até 20135, quando um entre cada 10 pessoas terão 
a doença 

Responsabilidades do Assessor 
 Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores no website do 

Lions. 

 Conectar-se com os assessores de diabetes do Lions de todo o mundo via 
Google Group de LCI para os assessores de diabetes  

 Considerar as oportunidades de utilizar o financiamento do subsídio 4 Pontos 
Básicos de LCIF para um projeto qualificado de diabetes do distrito. 

 Incentivar a organização em nível de clube ou distrito de um evento Strides: 
Lions pela Conscientização acerca de Diabetes para informar o público sobre 
diabetes, receber os novos emblemas de estandarte da marcha e angariar 
fundos para um projeto comunitário acerca de diabetes. 

 Participar do Programa Olhos Saudáveis do Lions (LEHP) para promover 
conscientização da doença ocular diabética; 

 Utilizar recursos atuais das associações oficiais de diabetes para aprimorar o 
conhecimento sobre diabetes e a retinopatia diabética. 

 Visitar clubes. Incentivar clubes a nomearem um assessor de conscientização 
da diabetes. 

 Divulgar no clube a oportunidade de conquistar o prêmio anual “Novos 
Horizontes de Esclarecimentos sobre Diabetes”. 

 Estabelecer parcerias com associações locais e profissionais da saúde da área 
de diabetes. 

 Tomar a liderança o planejamento e facilitar apresentações sobre 
conscientização de diabetes para fóruns, reuniões de divisão, convenções de 
distrito e de distrito múltiplo. 

 Enfatizar aos clubes a importância de ajudar a informar o público sobre os 
passos necessários a serem tomados para reduzir os novos casos de cegueira 
causados pela retinopatia diabética. 

 Incentivar os clubes a implementarem projetos de exames de diabetes com 
outras organizações de saúde. 
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 Incentivar os clubes a participarem nos seguintes eventos: Mês de 
Conscientização acerca da Diabetes (novembro) e Dia Mundial da Luta contra a 
Diabetes (14 de novembro) e Dia Mundial da Visão (segunda quinta-feira de 
outubro). 

 Manter o governador de distrito informado sobre as atividades do seu distrito; 
incentivar os clubes a reportarem os projetos de diabetes através do Relatório 
de Atividades de Serviço no MyLCI;   

 Entregar um relatório ao sucessor. 

 

Assessor do Meio Ambiente  
O assessor distrital de meio ambiente incentiva os clubes no distrito a implementarem 
projetos baseados no programa Equipe Verde do Lions, tais como: mutirão para a limpeza 
da comunidade, plantio de árvores, reciclagem e educação sobre o meio ambiente. O 
assessor deve incentivar os Clubs a participarem do Concurso de Fotografia do Meio 
Ambiente do Lions. 
 

Responsabilidades do Assessor 

 Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores no website do 
Lions. Identificar projetos para o seu distrito. 

 Identificar projetos apropriados da Equipe Verde do Lions para o distrito. 

 Reunir-se com líderes Leões para coordenar um plano da Equipe Verde do 
Lions para o ano. 

 Incentivar os clubes a participarem do concurso anual de Fotografia do Meio 
Ambiente. Assegurar que a foto vencedora em nível de distrito seja enviada ao 
presidente de conselho até 15 de janeiro. 

 Visitar os clubes para explicar a importância de proteger os nossos recursos 
naturais, dar informações sobre os recursos disponíveis para o planejamento de 
atividades e pedir sugestões. 

 Incentivar os clubes a nomearem um assessor de clube para o meio ambiente.     

 Manter o governador e a sede internacional informados sobre as atividades do 
seu distrito.  Entregar um relatório ao sucessor. 

 

Assessor para Preservação, Conscientização e Ação em prol 
Audição 
A conservação da audição e trabalho com os surdos tornou-se uma atividade principal do 
Leonismo em 1971. Essa atividade passou a se denominar: "Preservação, 
Conscientização e Ação em prol da Audição", ampliando ainda mais as atividades de 
Lions neste campo. 

 
Responsabilidades do Assessor 

 Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores de Audição no 
Web site do Lions. 
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 Conectar-se com os assessores de audição do lions de todo o mundo via 
Google Group de LCI para assessores de audição.  

 Consultar e coordenar com o Assessor de Audição de Distrito Múltiplo para 
maximizar o alcance do plano de ação do distrito e do distrito múltiplo para o 
programa. 

 Utilizar recursos e informações de associações oficiais para pessoas com 
deficiências auditivas. 

 Elaboração e implementação de um plano distrital de ação para um programa 
de conscientização pública que explique as necessidades das pessoas com 
deficiências auditivas e de fala, visando à melhoria da qualidade de suas vidas. 

 Incentivar o apoio de escolas, centros de reabilitação, cães-guia para surdos e 
serviços de assistência a pessoas com deficiências auditivas. 

 Incentivar maior apoio aos acampamentos recreativos aos surdos e deficientes 
auditivos. 

 Participe do Programa de Reciclagem de Aparelhos Auditivos do Lions (HARP). 

 Cooperar com escolas, organizações e agências profissionais na organização e 
condução de testes de audição para crianças e adultos. 

 Incentivar os clubes a conduzir uma avaliação das necessidades comunitárias 
para determinar as necessidades das pessoas que sejam surdas ou tenham 
dificuldades auditivas. 

 Visitar os clubes e recomendar atividades apropriadas tais como: 

— organizar exames da audição em comunidades para detectar a perda da 
audição 

— participar do programa reciclagem de aparelhos auditivos do Lions 
— prestar assistência ou ajuda financeira a escolas de cães-guia para surdos 

— convidar profissionais da área de audição a falarem em uma reunião de 
clube sobre prevenção da perda da audição 

 Manter o governador de distrito informado sobre as atividades do seu distrito; 
incentivar clubes a reportarem projetos de audição através do Relatório de 
Atividades de Serviço pelo MyLCI;   

 Entregar um relatório ao sucessor. 
 

Presidente do Comitê de Honra 
O governador pode nomear um Comitê de Honra composto de ex-dirigentes 
internacionais que são associados em dia com suas obrigações de clubes do distrito. Este 
comitê se reunirá quando for convocado pelo governador. Ele funcionará sob a direção do 
governador de distrito para a promoção da harmonia no distrito. O presidente deste comitê 
participará das reuniões de gabinete quando solicitado pelo governador de distrito. 
 

Responsabilidades do Presidente 
 Promover relacionamento harmonioso em todo o distrito. 
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 Desempenhar as obrigações que lhe forem designadas pelo governador de 
distrito 

 Realizar reuniões quando convocadas pelo governador de distrito. 

 Estudar problemas específicos, apresentando sugestões para sua solução. 
 

Assessor de Tecnologia da Informação 
Como o rápido avanço da tecnologia está afetando todos os aspectos da nossa vida em 
todas as partes do mundo, incentivamos todos os distritos a acompanhar este avanço do 
mundo digital nomeando um Assessor de Informática. 
 

Responsabilidades do Assessor 
 Criar e manter a página do distrito na Internet. 

 Estabelecer um sistema de comunicação por e-mail entre os associados e 
outros clubes. 

 Assessorar os clubes a enviarem o Informe Mensal de Movimento de 
Associados, o Relatório de Atividades de Serviço, e assessorar os dirigentes 
vigentes e do próximo ano via o website do MyLCI. Os clubes que não usam o 
MyLCI podem enviar os seus relatórios mensais de associados e informação de 
dirigentes através de cópias impressas para o Centro de Serviços aos 
Associados na sede internacional (MMR e Relatório de Dirigente de Clube) 
remetidas à sede. OBSERVAÇÃO: O website MyLCI não se aplica para 
aqueles distritos múltiplos que estão usando atualmente seu próprio banco de 
dados. 

 Mostrar aos clubes como obter publicações oficiais da associação, boletins, 
anuários e muitos outros materiais informativos sobre o Lions no website da 
Internet. 

 Desenvolver um sistema computadorizado de registro do distrito. 

 Trabalhar em outros projetos inovadores. 

 Supervisionar os sites dos clubes na Internet e suas publicações para fins de 
controle do uso do logotipo oficial. 

 Lembrar os clubes com websites na Internet que somente os associados podem 
ter acesso às informações sobre os Leões.   Devido a normas de privacidade, o 
público não pode ter acesso aos nomes e endereços dos associados.   A única 
exceção é referente às informações sobre os dirigentes do clube. 

 Incentivar e auxiliar os clubes a usar o website da Sede Virtual. 

 Trabalhar junto com a Divisão de Informática da associação para reunir os 
requisitos para o melhoramento do sistema, participação em testes do sistema e 
envolver-se em atividades relacionadas com tecnologia.   

 

Assessor de Relações Internacionais 
O papel do Assessor de Relações Internacionais é incentivar os clubes a participarem de 
atividades em apoio ao Terceiro Propósito de Lions Clubs International: “criar e fomentar 
um espírito de compreensão entre os povos da Terra”.  
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Responsabilidades do Assessor 
 Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores no website do 

Lions.  

 Identificar projetos distritais apropriados. 

 Facilitar a participação em: 

— Irmanação Internacional de Clubes 
— Dia do Lions com as Nações Unidas 
— Mês das Relações Internacionais (outubro) 

 Reunir-se com líderes Leões para coordenar um plano para o ano. Trabalhar 
com os assessores de acampamento e intercâmbio juvenis e LCIF, sempre que 
solicitado. 

 Visitar clubes. Explicar a importância dos programas internacionais. 

 Manter o governador e a sede internacional informados sobre as atividades do 
seu distrito.  Entregar um relatório ao sucessor. 

 
 

Assessor de Leo Clube 
O Programa de Leo Clubes proporciona aos jovens a oportunidade de desenvolver 
habilidades de liderança através de atividades de serviço em suas comunidades. Os 
assessores de Leo Clube contribuem para o sucesso dos seus distritos através da 
divulgação, desenvolvimento e apoio contínuo aos Leo clubes. Os assessores de Leo 
clube podem ser nomeados em nível de distrito e distrito múltiplo para servir um mandato 
de um a três anos durante o qual incentivam os Leos e conselheiros de Leo clubes a 
trazer energia nova, inspirar ideias inovadoras de serviço e desenvolver o Programa de 
Leo Clube. 
 

Responsabilidades do Assessor 
 Oferecer recursos para incentivar, orientar e motivar todos os Leões que são 

atuantes na extensão de Leo clubes e no desenvolvimento de atividades 

 Familiarizar-se com os princípios e procedimentos fundamentais de patrocínio 
de um Leo clube.  Ler a seção sobre Assessores Leo no website do Lions. 

 Divulgar e promover o Programa Leo Clube no distrito. Incentivar os Lions 
clubes a patrocinarem Leo clubes. 

 Familiarizar-se com recursos e materiais Leo que estão disponíveis através da 
sede internacional.  Oferecer informações atualizadas aos Lions clubes que as 
solicitarem. 

 Entrar em contato com conselheiros de novos Leo clubes para oferecer 
incentivo. Manter comunicação com conselheiros de clubes existentes. 

 Conduzir dois seminários de preparação de líderes no início do ano fiscal: um 
para os conselheiros de Leo Clubes e outro para os dirigentes de Leo Clubes. 
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 Atuar como conselheiro sem direito de voto no Conselho do Leo Clube, caso 
haja um conselho estabelecido no distrito. 

 Atuar como um contato oficial entre o gabinete de distrito do Lions Clube e o 
conselho de distrito do Leo Clube. 

 Manter o governador e a sede internacional a par do progresso do Programa de 
Leo Clubes no distrito e comunicar o gabinete distrital as resoluções da 
conferência anual de distrito Leo. 

 Incentivar os Leos formandos a se afiliarem a um Lions clube; trabalhar com os 
Leos e conselheiros de Leo clubes do distrito para assegurar que os Leos 
formandos conhecem os diversos incentivos e as opções disponíveis aos ex-
Leos para se tornarem Leões. 

 Reunir-se regularmente com o assessor de Leo clube de distrito múltiplo, 
quando houver um 

 

Assessor do ALERTA do Lions  
O Programa ALERTA do Lions incentiva os clubes, distritos e distritos múltiplos a 
trabalhar em conjunto com autoridades locais para desenvolverem um plano de ação para 
a eventualidade de uma emergência, como uma catástrofe natural ou provocada pelo 
homem, ou emergência de saúde. 
 

Responsabilidades do Assessor 
 Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores no website do 

Lions.  

 Refletir sobre projetos conjuntos com agências locais das Sociedades Federação 
Internacional Cruz Vermelha e Crescente Vermelho (IFRC).  

 Familiarizar-se com o programa De Leão para Leão: O Banco de Dados de 
Recursos Assistenciais, um local na Web para o intercâmbio de serviços 
voluntários e materiais para projetos de emergência ou não do Lions. 

 Visitar clubes. Incentivar os clubes a desenvolverem o plano ALERTA do Lions e 
receberem o prêmio emblema de estandarte ALERTA do Lions. Ofereça auxílio.  

 Manter o governador e a sede internacional informados sobre as atividades do seu 
distrito.  Entregar um relatório ao sucessor. 

 

Assessor do Lions-Quest 
Lions-Quest é um programa abrangente e positivo de desenvolvimento de jovens, 
patrocinado por Lions Clubs International e Lions Clubs International Foundation. Ele 
envolve o lar, a escola e a comunidade para cultivar jovens capazes, saudáveis, de bom 
caráter através de habilidades para a vida, formação do caráter, valores cívicos, 
aprendizagem em serviço, tolerância e prevenção ao uso de drogas. 

 
Responsabilidades do Assessor 

 Familiarize-se com os programas de Lions-Quest (Habilidades para Crescimento, 
Habilidades para Adolescentes e Habilidades para Ação) conforme descrito no 
website de Lions-Quest www.lions-quest.org, e nos CD e DVD informativos sobre 
o programa Lions Quest. 

http://www.lionsquest.org/
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 Falar sobre os programas Lions-Quest em reuniões do clube, reuniões de gabinete 
do distrito e em outros encontros e conferências do Lions.  Conhecer os recursos 
que estão disponíveis através de LCIF e oferecer informações aos Lions clubes 
que enviarem solicitações. 

 Criar uma rede de comunicação com instituições educacionais e outras 
organizações envolvidas em assuntos educacionais no seu distrito. 

 Tomar conhecimento do escopo das atividades de Lions-Quest que estão em 
andamento no distrito, incluindo os clubes que patrocinaram o programa nos 
últimos anos e escolas que utilizam o programa. 

 Incentivar os clubes do seu distrito a promoverem o programa junto a autoridades 
escolares nas suas comunidades. 

 Incentivar os clubes no seu distrito a patrocinarem treinamento ou compra de 
material Lions-Quest para as escolas locais. 

 Ajudar os clubes envolvidos com Lions-Quest a identificarem fontes locais de 
financiamento para que apóiem e mantenham o programa. 

 Promover a publicidade sobre Lions-Quest no distrito. 

 Manter o governador e o Departamento Lions-Quest LCIF informados sobre o 
progresso da atividade Lions-Quest no distrito. 

 Ajudar a coordenar os workshops de treinamento Lions-Quest no seu distrito e na 
preparação das propostas de subsídio do Programa Quatro Pontos Básicos, 
conforme apropriado. 

 

Assessor de Serviços Leonísticos para Crianças 
Adotado em 2003, a missão do programa Leonístico de Serviços para Crianças visa 
melhorar a vida de crianças e adolescentes que vivem em circunstâncias adversas por 
meio de serviços educacionais e de saúde, tanto em âmbito local quanto internacional. O 
assessor distrital de Serviços Leonísticos para as Crianças ajuda os clubes e fornecerem 
assistência às crianças.  
 

Responsabilidades do Assessor 
 Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores no website do 

Lions. 

  Conectar-se com os assessores de crianças do lions de todo o mundo via 
Google Group de LCI para assessores de crianças. 

 Comunicar-se com Leões de todo o mundo na página do Facebook de Lions 
Children First. 

 Participar do Programa de Atividade de Leitura para aumentar o índice de 
alfabetização no distrito. 

 Incentivar os clubes a organizarem um projeto internacional do Dia da 
Alfabetização (setembro). 
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 Familiarizar-se com o Programa de Simpósio de Serviços Leonísticos para 
Crianças e o procedimento para solicitar de Lions Clubs International um 
subsídio para ajuda com as despesas.  

 Familiarizar-se com o Programa “Lions Children First”, que oferece apoio e 
recursos para projetos participativos de serviços para crianças carentes. 
Divulgar o programa nos clubes. 

 Aprender sobre a natureza e abrangência das necessidades educacionais e de 
saúde das crianças do distrito.  

 Desenvolver rede de contatos com educadores, agências governamentais, 
organizações de cuidados de saúde e indivíduos envolvidos com assistência a 
crianças carentes. 

 Incentivar os clubes a conduzirem estudos para identificar as necessidades de 
saúde e educacionais das crianças da comunidade e fazer parcerias com 
organizações e agências profissionais para a melhoria ao desenvolvimento de 
programas.  

 Incentivar clubes a convidarem especialistas na área de saúde e educação, 
além de outros líderes comunitários para as reuniões de Lions clubes. 

 Incentivar os clubes a envolverem os líderes da comunidade nos projetos em 
prol das crianças. 

 Trabalhar com os assessores distritais de Relações Públicas, Visão, Audição e 
Diabetes para gerar publicidade sobre os projetos de serviços do Lions para 
crianças. Juntamente com os seus colegas assessores distritais, incentivar os 
clubes a participarem em projetos de serviço durante as campanhas de ação 
para serviços globais, tais como “Compartilhando a Visão” (Outubro) e “Alívio à 
Fome” (dezembro e janeiro) 

 Manter o governador informado sobre as atividades do seu distrito; incentivar os 
clubes a reportarem os seus projetos de serviços para as crianças através do 
Relatório de Atividades de Serviço pelo MyLCI; 

   Entregar um relatório ao sucessor. 

 
Coordenador do Concurso de Cartaz sobre a Paz 
O Assessor Distrital do Concurso de Cartaz sobre a Paz é responsável pela coordenação 
em seu distrito deste concurso anual que desafia os jovens a pensar sobre a paz e a 
expressar o seu significado. 
 

Responsabilidades do Assessor 
 Familiarizar-se com os regulamentos para participação no Concurso de Cartaz 

sobre a Paz. 

 Preparar uma apresentação sobre o concurso para clubes no distrito para 
incentivá-los a participar. 

 Servir como recurso para os que tiverem dúvidas sobre o concurso. 

 Promover a participação no concurso em convenções distritais. 
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 Trabalhar com o governador de distrito para realizar o julgamento distrital. 

 Trabalhar em conjunto com o presidente de comissão de clube para fazer 
publicidade apropriada do cartaz vencedor em nível local. 

 Trabalhar com o assessor distrital de relações públicas para fazer publicidade 
do cartaz vencedor em nível distrital. 

 Servir como elemento de ligação entre o distrito e a sede internacional nos 
diferentes aspectos do concurso. 

 

Assessor de Relações Públicas e Informações Sobre o Lions 
O propósito desta assessoria é fornecer orientação e apoio ao presidente da comissão de 
relações públicas de clube, promover as atividades e eventos do distrito junto à 
comunidade e informar os Leões sobre as atividades distritais. Recomenda-se a escolha 
de um ex-governador para a função. 
 

Responsabilidades do Assessor 
 Como principal consultor do distrito em relações públicas e publicidade, realizar 

um curso de treinamento para todos os presidentes de comissões de relações 
públicas dos clubes. 

 Encarregar-se das relações públicas para o distrito, inclusive comunicados à 
imprensa e editar ou prestar assistência na preparação do boletim distrital. 

 Motivar os clubes a promoverem programas contínuos de relações públicas em 
cada comunidade. 

 Informar os clubes sobre materiais impressos disponíveis em Lions Clubs 
International, promovendo o seu uso tanto interna como externamente. 

 Incentivar os clubes a enviarem representantes às convenções distritais e 
internacionais. 

 Ajudar os assessores de relações públicas de clube a apresentar 
informações relevantes sobre os programas da associação. 

 Avisar os clubes, com antecedência, sobre o programa de visitas do 
governador, fornecendo dados biográficos e fotografias. 

 Coordenar a publicidade das visitas ao distrito de diretores, dirigentes 
internacionais e outros dignitários Leonísticos. 

 Conservar e contabilizar os bens e propriedades do distrito, tais como as 
publicações, materiais audiovisuais, etc. 

 Informar aos assessores de relações públicas dos clubes que eles são 
responsáveis pela instalação e manutenção das placas-emblemas de Lions 
nas estradas principais de acesso à comunidade. 

 Incentivar os clubes a usarem websites e mídias sociais. 
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Assessor para Preservação, Conscientização e Ação em prol 
da Visão 
A missão do programa é fornecer programas e assistência de ajuda aos cegos e pessoas 
que sofrem de visão subnormal e erradicar a cegueira evitável.  
 

Responsabilidades do Assessor 
 Familiarizar-se com a seção sobre Informações para Assessores da Visão no 

website do Lions e parcerias de visão de LCI com outras organizações 
profissionais. 

  Conectar-se com os assessores da visão do lions de todo o mundo via Google 
Group de LCI para assessores da visão. 

 Promover a conscientização a respeito do Programa da Saúde dos Olhos 

 Colaborar com profissionais locais de cuidados de saúde e cegueira para 
desenvolver e implementar programas informativos e de treinamento nas 
reuniões dos clubes do distrito. 

  Convidar cegos e pessoas com deficiência visual a falar nas reuniões de clube 
ou distrito. 

 Incentivar trabalhos de colaboração com os cegos: 
— ensino de métodos de locomoção 
— programas de reabilitação 
— esclarecimento 
— serviços sociais e recreativos 
— acampamentos Leonísticos para cegos e deficientes visuais 

 Promover campanhas de esclarecimento do público, as quais poderão envolver 
organizações comunitárias, empresas e escolas locais. 

 Considerar as oportunidades para emprego do financiamento de subsídio de 
LCIF para um projeto de visão do distrito que se qualifique 

 Motivar os clubes e distritos a realizarem atividades de prevenção à cegueira, 
como: 
— Exames de visão, glaucoma, cataratas e doença diabética da visão. Ajudar a 

organizar um evento comunitário de exames da visão e proporcionar 
assistência aos profissionais e/ou organizações de saúde para o evento, 
conforme a necessidade. 

— Participação no Programa Leonísticos para a Saúde dos Olhos (LEHP) para 
promover a saúde dos olhos e prevenir a cegueira 

— Coleta e distribuição de óculos usados para o Programa Leonístico de 
Reciclagem de Óculos. 

— Apóie um Banco Leonístico de Olhos 
— Apoiar bancos de olhos comunitários e os Bancos de Olhos do Lions. 

 Incentivar os clubes a fazer parcerias com entidades profissionais no 
desenvolvimento de programas de assistência ao cedo e pessoas com visão 
subnormal. 
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 Incentivar a participação de clubes e distritos nos eventos anuais Leonísticos 
como o Compartilhando a Visão (outubro), Dia Mundial da Visão, Dia 
Internacional da Bengala Branca, Semana do Banco de Olhos de Lions, Dia de 
Helen Keller e Dia Mundial do Diabetes. 

 Divulgar no clube a oportunidade de conquistar o prêmio anual “Excelência em 
Esforços”. 

 Desenvolver as metas distritais e comunicar os planos e realizações da sua 
assessoria ao gabinete do distrito. 

 Incentivar atividades de conservação da visão através do Programa SightFirst. 

 
Assessor de Oportunidades Leonísticas para Jovens 
Este assessor é responsável pela supervisão do Comitê de Oportunidades Leonísticas 
para Jovens, o qual coordena todas as atividades relacionadas com jovens no distrito. 
Membros do comitê incluem: os assessores de Leo clube, acampamento e intercâmbio 
juvenil e do Concurso de Cartaz sobre a Paz.  Ele também pode incluir assessores de 
outras atividades juvenis patrocinadas em nível de distrito.  Sugerimos que o vice-
governador e, se houver, o presidente do distrito Leo façam parte do Comitê de 
Oportunidades Leonísticas para Jovens.  
 

Responsabilidades do Assessor 
 Familiarizar-se com os vários programas juvenis no seu distrito. Leo clubes, 

acampamentos e intercâmbio juvenil, Concurso de Cartaz sobre a Paz, 
escotismo, Olimpíadas Especiais, bolsas de estudos, etc. Para mais 
informações, visite o website de Lions em www.lionsclubs.org, e entre o termo 
de busca “desenvolvimento de juventude”. 

 Organize reuniões com assessores para jovens para troca de ideias e 
coordenação de atividades. 

 Incentive os Lions clubes e distritos para apoiarem as atividades juvenis. 

 Forneça orientação aos comitês de Oportunidades Leonísticas para Jovens em 
nível de clube e distrito. 

 Promover os prêmios juvenis oferecidos por Lions Clubs International, inclusive 
o Prêmio Leo do Ano, Prêmio de Excelência de Leo Clube, Prêmio do Assessor 
de Leo Clube de Distrito/Distrito Múltiplo, Prêmio 100% para Presidente de 
Distrito/Distrito Múltiplo, Prêmio dos Dez Melhores Assessores de 
Acampamento e Intercâmbios Juvenis e Prêmios Jovens Líderes no Campo de 
Serviços. 

 

Assessor de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis(YCE) 
O Programa de Acampamento e Intercâmbio Juvenil de Lions Internacional é conduzido 
por Leões que têm um interesse em promover as relações internacionais e patrocinar 
atividades juvenis. 

 
 

http://www.lionsclubs.org/


IV-14 

Responsabilidades do Assessor 
 Analisar as atividades distritais de acampamento e intercâmbio juvenis 

anteriores. Estabelecer e implementar um plano para alcançar metas de 
acampamento e intercâmbio. 

 Familiarizar-se com as normas do Programa de Acampamento e Intercâmbio 
Juvenis descritas no Manual de Normas da Diretoria de LCI e assegurar que as 
atividades YCE do distrito estejam de acordo com as mesmas. 

 Familiarizar-se com a seção para Assessores e Líderes de Acampamento no 
website do Lions.  

 Incentivar a participação dos clubes do distrito no programa de acampamentos 
e intercâmbio juvenil. 

 Averiguar se o distrito tem possibilidade para patrocinar um acampamento 
internacional de jovens. 

 Estabelecer programas de intercâmbio com distritos Leonísticos de outros 
países. 

 Escolher as famílias anfitriãs e jovens candidatos. 

 Ajudar a organizar as acomodações do acampamento e as atividades com os 
líderes do acampamento. 

 Organizar orientação cultural e do programa para participantes patrocinados e 
famílias anfitriãs. 

 Assegurar-se de que todos os jovens participantes neste programa, para viajar 
ao exterior, tenham os necessários documentos de viagem e cobertura 
suficiente de seguros. 

 Manter o governador e a sede internacional informados sobre as atividades de 
acampamento e intercâmbio do seu distrito.  

 


