
Lions Clubes “Campeões”
Os Lions Clubes “Campeões”, em apoio às Olimpíadas 
Especiais, têm o enfoque de servir e empoderar indivíduos 
com deficiências intelectuais. Juntos, as Olimpíadas Especiais 
e o Lions Clubs International estão preparados para não só 
melhorar a visão das pessoas com deficiências intelectuais 
em todo o mundo, mas também integrar as estruturas 
organizacionais de LCI para proporcionar mais oportunidades 
de serviço a pessoas com diferentes habilidades. Os Lions 
Clubes “Campeões”, um tipo de clube de interesse especial, 
modelo de como o Lions Clubs International é a principal 
organização de serviço em números e escopo.
 
OPORTUNIDADES DE SERVIÇO DIFUNDIDAS
A parceria global entre o Lions Clubs International e as Olimpíadas 
Especiais começou em 2001 com a expansão do programa de 
cuidado da visão ‘Abrindo os Olhos’. Financiado pela Fundação 
Lions Clubs International (LCIF), mais de US$ 30 milhões foram 
direcionados para proteger a visão e prevenir a cegueira em atletas 
das Olimpíadas Especiais de todo o mundo. Desde 2001:
•  Mais de 350.000 atletas das Olimpíadas Especiais receberam um 

cuidado de qualidade para a visão, que mereciam.
•  Mais de 110.000 atletas receberam óculos de grau. 
•  Mais de 30.000 Leões em todo o mundo voluntariam seu tempo 

e talentos para as Olimpíadas Especiais, exemplificando o lema 
“Nós Servimos”.

 
Os Lions Clubes “Campeões” não apenas têm a oportunidade de 
apoiar o “Abrindo os Olhos”, mas podem apoiar os atletas das 
Olimpíadas Especiais através da iniciativa Atletas Saudáveis®, 
modelo esportivo de inclusão, iniciativas de desenvolvimento 
da primeira infância, seminários de saúde familiar, doações 
monetárias, apoio voluntário nos Jogos e muito mais! Os Lions 
Clubes “Campeões” também desenvolvem um papel fundamental 
durante os eventos atléticos das Olimpíadas Especiais através do 
apoio prático e podem também melhorar a vida dos Atletas das 
Olimpíadas Especiais e de suas famílias, através dos possíveis 
projetos listados abaixo: 
•  Oferecer exames de visão de alta qualidade e serviços de 

acompanhamento das Olimpíadas Especiais.
• Voluntariar-se em jogos locais e torneios regionais.
• Ser fã nas arquibancadas durante os eventos das Olimpíadas 
Especiais.
•  Promover o engajamento e as oportunidades de esportes 

inclusivos para os Leos.
•  Organizar e servir como orador oficial em Fóruns sobre a 

Saúde da Família para educar os familiares dos indivíduos com 
deficiências intelectuais. 

•  Ser um recurso de base comunitária para atletas e suas famílias.
• Tornar-se um treinador ou funcionário em treinamentos e jogos 
esportivos.
• Ser um mentor para um líder atleta treinado.
 
As pessoas com deficiências intelectuais também devem ser 
incentivadas a se associarem ao Lions Clube “Campeão” que você 
estiver formando. 
 

CAMPEÕES REAIS
Em 2010, o Lions Clubs International e as Olimpíadas 
Especiais selecionaram colaborativamente a palavra 
“Campeões” para designar os Lions clubes com foco 
principal em projetos relacionados às Olimpíadas 
Especiais que envolvem pessoas com deficiências 
intelectuais. Os Lions Clubes “Campeões” apoiam 
os atletas das Olimpíadas Especiais pelo que são: 
campeões. Campeões, pois dão um passo à frente, 
na corrida, no campo ou na quadra, e competem. 
Campeões, pois colocam um sorriso no rosto do 
próximo, mudam suas atitudes e ensinam sobre a 
tolerância. Campeões, pois constroem um mundo 
mais tolerante para todos.

SOBRE AS OLIMPÍADAS ESPECIAIS
As Olimpíadas Especiais desenvolvem e empoderam 
líderes, catalisando ações que beneficiam 
diretamente as pessoas com deficiências intelectuais 
e suas comunidades. Ao aproveitar o poder das 
pessoas para mudar os corações, as mentes e os 
comportamentos, criamos uma sociedade civil mais 
coesas e tolerante ao redor do mundo.
 
Fundada em 1968 por Eunice Kennedy Shriver, 
as Olimpíadas Especiais são a maior organização 
esportiva do mundo para crianças e adultos com 
deficiências intelectuais. As Olimpíadas especiais 
oferecem treinamento e competições durante todo 
o ano em mais de 30 esportes de tipo olímpico para 
mais de 4,5 milhões de atletas em 170 países. Saiba 
mais no site www.specialolympics.org.



ETAPAS PARA FORMAR UM 
LIONS CLUBE “CAMPEÃO”
Os Lions Clubes “Campeões” são únicos. 
Eles necessitam de trabalho em equipe 
e comunicação entre duas organizações 
separadas. Será benéfico e essencial garantir 
uma colaboração e comunicação adequadas 
entre a organização do Lions clube local e a 
organização das Olimpíadas Especiais locais, 
conforme inicia o processo. O processo de 
fundação para um Lions Clube “Campeão” 
é o mesmo que fundar um Lions clube 
tradicional. 

Antes de desenvolver uma equipe de 
extensão e começar a recrutar novos 
associados, contate Lions Clubs International 
para solicitar um Kit de Extensão de Novo 
Clube. Para auxiliar no desenvolvimento do 
novo clube, LCI tem os seguintes recursos 
disponíveis:
•  Guia de Desenvolvimento de Novo Clube 

(TK-1)
•  Leões Orientadores
•  Simplesmente Convide! Guia (ME-300)
•  Folheto Lions Clubes “Campeões” (EX-546)
•  Treinamento para Desenvolvimento de 

Novos Clubes (Centro Leonístico de 
Aprendizagem)

  
O processo de fundação de um Lions 
Clube “Campeão” pode durar oito semanas 
ou mais. Para manter os associados em 
potencial interessados, caso o processo dure 
mais de oito semanas, considere organizar 
um núcleo para que os projetos sejam 
realizados e o processo de recrutamento 
possa continuar entre os novos associados. 
O núcleo permite que um pequeno grupo 
de pessoas (entre 5-20) passe a fazer a 
diferença na comunidade imediatamente. 
Assim que o núcleo atingir a marca de 
20 associados, ele poderá ser convertido 
para um novo Lions clube. Ao longo de 
todo o processo de fundação, é muito 
importante permanecer em comunicação 
com os possíveis associados para mantê-los 
atualizados e  informados. 
 
As etapas abaixo oferecem uma breve visão 
geral do processo de desenvolvimento de 
clube. Uma explicação detalhada poderá ser 
encontrada no Guia de Desenvolvimento de 
Novos Clubes (TK-1). 

1ª Etapa: Contate seu Programa de Olimpíadas Especiais local e o Lions clube.
Enquanto o Lions Clubs International e as Olimpíadas especiais têm uma parceria global, cada Programa credenciado das 
Olimpíadas Especiais pode não estar familiarizado com a estrutura do Lions clube e os Leões locais podem não estar cientes dos 
Lions Clubes “Campeões”. Portanto, pode ser necessário que você aborde ambos os grupos para conversar sobre a parceria e 
sobre o seu interesse em formar um Lions Clube “Campeão”. 
 
É igualmente importante que você contate um Lions clube formado no local onde gostaria de fundar o seu clube. O objetivo dessas 
reuniões é para determinar seu Programa de Olimpíadas Especiais local e as necessidades dos atletas, conforme desenvolve uma 
visão conjunta com seu novo Lions Clube “Campeão”.

Fundar Seu Clube
Para fundar um Lions Clube “Campeão”, você precisará de:
• 20 ou mais associados fundadores
•  Um clube patrocinador, gabinete de distrito ou comitê de distrito, 

região ou divisão. Um clube co-patrocinador de qualquer localidade 
também poderá ser nomeado. Considere pedir a um Lions Clube 
“Campeão” já formado, que seja seu co-patrocinador. 

•  Aprovação do governador de distrito
•  Solicitação de fundação de clube preenchido
•  Devidas taxas de fundação e formulários de certificação

Todos os países e estados com programas ativos de Olimpíadas 
Especiais são administrados por Diretores de Programas voluntários 
ou em tempo integral. Os detalhes de contato para todos os 
Programas podem ser encontrados na busca pelo Localizador de 
Programas no site specialolympics.org.  Os líderes dos programas 
poderão direcioná-lo aos  Programas das Olimpíadas Especiais em sua 
área e podem oferecer detalhes de eventos importantes ou exames de 
saúde onde o seu envolvimento e apoio serão muito apreciados.



2ª Etapa: Desenvolver sua Equipe de Extensão
O desenvolvimento de um novo clube deve ser um esforço de equipe para 
garantir o sucesso do processo de recrutamento e do clube. A equipe de 
extensão do Lions Clube “Campeão” deve ser composta por Leões experientes 
e que tenham o mesmo enfoque, pessoas que mostram paixão por apoiar 
as Olimpíadas Especiais e que desejam melhorar a vida de pessoas com 
deficiências intelectuais. Os Leões que compreendem o poder da parceria 
entre os Lions clubes e as Olimpíadas Especiais serão valiosos membros da 
equipe. Os funcionários locais e as partes interessadas das Olimpíadas Especiais 
também podem oferecer um excelente papel consultivo para a equipe. Consulte 
o Guia de Desenvolvimento de Novos Clubes (TK-1) para informações adicionais 
de como formar sua equipe. 
 
3ª Etapa: Divulgar e Recrutar 
Conforme sua equipe de extensão começa a recrutar novos associados, é 
importante lembrar que Leões recrutam Leões. Isso não é responsabilidade das 
Olimpíadas Especiais. Pessoal de apoio das Olimpíadas Especiais, voluntários, 
atletas e famílias podem, é claro, ser convidados a participar, e cabe a eles 
decidirem se desejam ou não ajudar no recrutamento de associados. O website 
doLions Clube “Campeão” possui um exemplo de carta-convite e um folheto 
para ajudar no processo de recrutamento.
 
4ª Etapa: Reunião Informativa
A reunião informativa é a primeira vez em que potenciais associados se 
reúnem para aprender mais sobre o Lions Clubs International e o novo clube. 
Durante esta reunião, apresente informações sobre a visão de um Lions Clube 
“Campeão” na área, incluindo possíveis projetos e atividades, possíveis horários 
e locais de reuniões, exemplos de outros Lions Clubes “Campeões”, benefícios 
e taxas de afiliação. Após a reunião, contate os participantes para agradecê-los 
pela participação e incentivá-los a participar de reuniões organizacionais. Além 
disso, contate os possíveis associados que não participaram para atualizá-los 
sobre as realizações da reunião e para convidá-los a participar da próxima vez.   
 
5ª Etapa: Reunião Organizacional
A reunião organizacional é onde os associados do clube elegem os dirigentes e 
começam a planejar seu primeiro projeto de serviço. Antes que o grupo possa 
seguir adiante, o pedido de carta constitutiva do clube ou do núcleo deverá ser 
concluído para que os associados estejam cobertos pelo seguro contra terceiros 
e possam realizar qualquer trabalho comunitário como Leões.   
 
6ª Etapa:  Inscrição de Novo Clube e Aprovação da Carta Constitutiva
Seu clube terá a “designação distinta” de “Campeão” colocada após a 
municipalidade governamental. Devido às normas sobre Marca Registrada, 
Lions Clube “Campeão” não pode utilizar o termo Olimpíadas Especiais em seu 
nome. Consulte o verso da página ou as Perguntas Frequentes no website para 
obter mais detalhes sobre as normas sobre as marcas registradas da Olimpíada 
Especial. 
 
Os materiais para novos clubes e os materiais para associados fundadores, 
incluindo os distintivos e os certificados serão enviados aos Leões Orientadores 
do novo clube uma vez que a solicitação de fundação seja aprovada. 
 
A carta constitutiva, acompanhada de uma carta de congratulações do 
Presidente Internacional e um emblema de patrocinador, serão enviados ao 
governador de distrito ou Leão coordenador para serem apresentados na noite 
de cerimônia de entrega da carta constitutiva. Outros materiais poderão ser 
comprados do Departamento de Materiais para Clubes na sede de Lions Clubs 
International.  
 
7ª Etapa: Cerimônia de Entrega da Carta Constitutiva
A Cerimônia de Entrega da Carta Constitutiva é uma oportunidade de 
comemorar a formação dos Lions Clubes “Campeões” e dos atletas e famílias 
das Olimpíadas Especiais que o clube estará servindo. Convide atletas, 
membros da família e representantes da equipe das Olimpíadas Especiais. 
Considere pedir para cada clube falar no evento. Você também pode desejar 
incorporar os atletas dentro do programa. Consulte o Guia de Planejamento da 
Entrega da Carta Constitutiva (TK-26) para ajudar a planejar o evento. 

O PRIMEIRO ANO E NO FUTURO 
Seu sucesso como um Lions Clube “Campeão” 
depende de formar e manter forte relação com 
seus associados e seu Programa local das 
Olimpíadas Especiais. O primeiro passo que você 
pode dar para estabelecer esta relação é nomear 
um Leão representante que vai  compartilhar 
informações entre o Lions clube e as Olimpíadas 
Especiais. Além disso, seu clube poderá:
•  Convidar funcionários das Olimpíadas Especiais 

para suas reuniões, pelo menos três vezes por 
ano e o CEO uma vez por ano.

•  Educar e atualizar os Leões continuamente 
sobre as Olimpíadas Especiais e os atletas que 
eles servem.

•  Incluir mensageiros, funcionários, atletas e 
voluntários globais das Olimpíadas Especiais 
nas reuniões do clube, convenções distritais e 
outros eventos.

•  Melhorar ou desenvolver eventos, angariações 
de fundos e torneios das Olimpíadas Especiais.

•  Promover o sucesso nos meios relacionados às 
Olimpíadas Especiais e o Lions clube.

•  Perguntar se um Leão pode falar em reuniões, 
eventos, fóruns relevantes das Olimpíadas 
Especiais.

•  Participar de eventos das Olimpíadas Especiais 
em equipes de Esportes Unificados®.

•  Solicitar um estande ou mesa em eventos e 
reuniões das Olimpíadas Especiais.

•  Tornar-se ativo nos projetos e atividades 
tradicionais de Lions clubes locais e de Distrito. 

•  Realizar uma reunião anual de planejamento 
entre a liderança do Lions clube e a liderança 
regional das Olimpíadas Especiais.

Recrutamento de Associados
Ao recrutar novos Leões, considere perguntar 
a indivíduos que têm uma forte ligação às 
Olimpíadas Especiais ou um desejo de criar 
comunidades de aceitação para pessoas de 
todos os níveis de habilidade.  
•  Atletas das Olimpíadas Especiais 
•  Funcionários, treinadores e voluntários locais 

das Olimpíadas Especiais
•  Famílias dos atletas das Olimpíadas Especiais
•  Leões que tenham interesse nas Olimpíadas 

Especiais
•  Professores e instrutores de educação especial 
•  Grupos comunitários com enfoque em pessoas 

com deficiências intelectuais
•  Patrocinadores das Olimpíadas Especiais



REGRAS GERAIS DAS OLIMPÍADAS 
ESPECIAIS
Assim como o Lions Clubs International tem normas de 
marcas registradas por uma questão de proteção legal 
para nossos clubes, distritos e associação internacional, as 
Olimpíadas Especiais têm seu próprio conjunto de normas e 
regras. Abaixo há informações para os Lions clubes de acordo 
com as Regras Gerais Oficiais das Olimpíadas Especiais:
1.   Os Lions clubes não devem usar o nome ou o logotipo 

das Olimpíadas Especiais em seus documentos oficiais de 
fundação de clube (ou seja, os Lions clubes não podem 
usar “Olimpíadas Especiais” ou uma abreviatura, no nome 
do clube).

2.   Os Lions clubes podem, no entanto, reconhecer através 
dos eventos de marketing, da angariação de fundos e 
das atividades dos Lions clubes, que eles apoiam os 
Programas das Olimpíadas Especiais e a missão, metas e 
objetivos do Movimento das Olimpíadas Especiais.

3.    Os Lions clubes que reconhecem e identificam o seu 
apoio às Olimpíadas Especiais não precisam fazê-lo de 
forma exclusiva, mas podem apoiar outras instituições de 
caridade.

4.    Em circunstâncias em que um Lions clube deseja apoiar 
exclusivamente os Programas das Olimpíadas Especiais, 
ele pode usar os seguintes termos para fins de marketing 
e comunicação, sob licença da Special Olympics 
International:  
•  Lions Clube X em apoio ao [Nome do programa] das 

Olimpíadas Especiais [logotipo]  
     •  Lions Clube X em colaboração com [Nome do programa] 

e logotipo] das Olimpíadas Especiais [logotipo] 
  As licenças podem ser solicitadas às Olimpíadas 

Especiais, entrando em contato com o Departamento 
do Quadro Associativo através do email memberops@
lionsclubs.org.

5.   O uso do logotipo das Olimpíadas Especiais, sob estas 
circunstâncias, deve estar de acordo com as Diretrizes da 
Marca das Olimpíadas Especiais.

6.   As Olimpíadas Especiais não exercerão a supervisão 
dos fundos angariados pelos Lions clubes, parcialmente  
ou totalmente, em apoio às atividades das Olimpíadas 
Especiais.

7.   Sempre que um Lions clube angaria dinheiro totalmente 
em apoio às Olimpíadas Especiais, ele deve trabalhar com 
o Programa das Olimpíadas Especiais que ele apoia para 
assegurar a coordenação dos esforços e a cooperação 
entre eles.

 
O Lions Clubs International tem orgulho da parceria com as 
Olimpíadas Especiais. Todos os Lions clubes são solicitados a 
aderir às regras acima mencionadas.

22,4% dos atletas das Olimpíadas Especiais 
nunca passaram por um exame ocular.

Desenvolvimento do Quadro Associativo
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Email: membershipdev@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org
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