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Instituto Leonístico de Liderança para Leões Emergentes 
 

Objetivo Geral:  O Instituto Leonístico de Liderança para Leões Emergentes focaliza o 
desenvolvimento das habilidades dos sócios Leões preparando-os para oportunidades de 
liderança em níveis de clube, particularmente para exercício do cargo de presidente de clube. 

 

Currículo Leonístico 

Fundamentos Leonísticos – Aumentar o conhecimento sobre a história, missão, propósitos, ética e 
estrutura de Lions Clubs International. 

Brainstorming – Gerar e compartilhar idéias sobre o futuro da organização de Lions. 

Lions Clubs International Foundation (LCIF) – Familiarizar-se com a missão de LCIF, programas 
de subsídios e reconhecimentos. 

Aumento de sócios – Conscientizar-se da necessidade do aumento e da conservação de sócios. Revisar 
a situação atual do quadro social; programas implementados e plano de ação para o aumento e 
conservação de sócios. 

Currículo de Liderança 

Comunicação – Compreender o seu estilo de comunicação e estratégias de como trabalhar com pessoas 
que tenham estilos diferentes do seu. 

Diversidade – Compreender as dinâmicas da diversidade, explorando os estilos de pensamentos em seu 
clube. 

Mentoring – Você aprenderá o conceito e os benefícios do programa de mentor; construir alicerces de 
relacionamentos eficientes de mentoring; planejar uma sessão de mentor. 

Reuniões eficientes – Seja capaz de identificar elementos importantes de produtividade em reuniões, 
como superar obstáculos comuns, rever ferramentas e técnicas eficazes de reuniões. 

Motivação de sócios – Compreender e aprender como aplicar técnicas efetivas de motivação. 

Falar em público – Aprimore as suas habilidades de oratória; aprenda como se preparar para um 
discurso, melhore as suas habilidades de falar em público. 

Compartilhando as melhores práticas – Compartilhe as melhores práticas de seu clube, troque idéias 
com os seus Companheiros nas áreas de projetos de serviços, recrutamento de sócios, sugestões de 
treinamento, idéias de conservação de sócios, de organização de novos clubes, etc... 

Estabelecer e alcançar metas – Examine formas para desenvolver estratégias eficientes, estabelecer 
prioridades e alcançar metas de clube. 

Trabalho em equipe – Avaliar dinâmicas de grupos, habilidades de liderança de grupo e resolução de 
conflitos. 

Escrever a sua declaração de missão pessoal – Aprenda a criar a sua declaração de missão pessoal. 
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