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Guia do Especialista em Clubes de Interesses Especiais 

Os especialistas em clubes de interesses especiais são membros da GMT de determinado distrito ou 
distrito múltiplo. Estes especialistas servem um mandato de três anos para supervisionarem o 
desenvolvimento dos novos clubes de interesses especiais ou para colocar novos associados em clubes 
de interesses especiais existentes em todo o distrito ou distrito múltiplo. Este cargo é importante, pois 
ele ajuda a identificar o que os Leões em potencial realmente têm paixão por fazer ao se afiliarem a 
esses clubes especiais, ajudando-os a implementar projetos de serviço que se enquadrem aos interesses 
dos sócios. Eles também ajudam a fazer a conexão entre possíveis sócios e outras pessoas na 
comunidade que compartilham dos mesmos interesses. 

Responsabilidades do Especialista em Clubes de Interesses Especiais:  

• Identificar quais são os interesses especiais dos sócios em potencial e as oportunidades 
oferecidas nos Lions clubes de interesses especiais durante um mandato de três anos. 

• Formar proativamente novos Lions clubes de interesses especiais, ou colocar novos associados 
em clubes de interesses especiais existentes com base no interesse demonstrado. 

• Procurar por oportunidades de fazer parceria com os Lions clubes existentes (tradicionais ou de 
interesses especiais) que realizam projetos de serviço que se enquadram a determinada área de 
interesse especial. 

• Estabelecer metas, incluindo prazos específicos de recrutamento de sócios para os Lions clubes 
de interesses especiais, e formar novos Lions clubes na mesma categoria, desenvolvendo planos 
de ação para o atingimento das metas. Uma cópia destas metas deve ser enviada ao 
coordenador da GMT de distrito e ao governador de distrito. 

• Procurar pela orientação e direcionamento do coordenador da GMT do distrito, governador de 
distrito e LCI. 

• Desenvolver novos projetos de serviço cujo enfoque seja os Lions clubes de interesses especiais. 

• Comunicar-se regularmente com os clubes, GMT de distrito e equipes de GD. 

• Servir como recurso para todos os Leões do distrito que estejam ativamente envolvidos no 
desenvolvimento de novos clubes. Conhecer os recursos disponíveis para auxiliar os Leões e 
fazer recomendações adequadas. 

• Desenvolver artigos sobre recrutamento de sócios para os Lions clubes especiais para as 
publicações do distrito múltiplo e da sede internacional. 

• Participar de sessões de treinamento em nível distrito e de distrito múltiplo. 

• Trabalhar junto aos governadores de distrito na seleção e nomeação de Leões Orientadores 
Certificados que possam se identificar pessoalmente com os Lions clubes de interesses 
especiais. 

Responsabilidades do Especialista em Interesses Especiais de Distrito Múltiplo: 

• Trabalhar junto ao distrito múltiplo nos aspectos mencionados acima. 
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• Consolidar informações em nível de distrito. 

• Coordenar treinamento contínuo e relatórios para os especialistas de distrito durante os seus 
mandatos. 

• Trabalhar em proximidade com os especialistas de distrito na formação e promoção dos Lions 
clubes de interesses especiais. 

Recursos para o Desenvolvimento de Clubes de Interesses Especiais: 

• Recursos Humanos: 
 

o Governador de Distrito – como representante de Lions Clubs International, o  
governador arca com a responsabilidade de promover e auxiliar no aumento efetivo de 
sócios e na organização de novos clubes. 
 

o Coordenadores da GMT - os coordenadores da GMT são responsáveis pela análise da 
área, estabelecimento de metas, desenvolvimento de um plano de ação, comunicação e 
mentoreamento, tendo como base um planejamento estratégico em coordenação com 
o governador de distrito. 

 
o Sede Internacional  –  o Departamento de Programas para Sócios e Desenvolvimento de 

Novos Clubes fornece materiais e orientação para ajudá-lo a planejar uma gestão bem 
sucedida como especialista do clube de interesse especial para o distrito ou distrito 
múltiplo. Entre em contato pelo e-mail membershipdev@lionsclubs.org caso tenha 
alguma pergunta. 
 

• Materiais de LCI:* 
 

o Folheto do Lions Clube de Interesses Especiais (ex544.pdf) 
o Avaliação das necessidades comunitárias de Lions clubes (mk9.pdf) 
o Questionário de análise das necessidades comunitárias (mk9a.pdf) 
o Lions Clubes. Comunidades Melhores. Vidas Novas. Folheto.(ex511.pdf) 
o Pedido de inscrição de sócio fundador (tk188.pdf)  
o Folheto Os Leões Fazem a Diferença (me40.pdf) 
o Formulário para Afiliação (me6b.pdf) 
o Guia Lions Clubes Campeões (ex547.pdf) 
o Prospecto sobre o Lions Quest (lq_prospectus.pdf) 
o Guia Prático do Lions Quest  (lq117.pdf) 
o Folha informativa sobre o Lions Quest (lcif312_factsheet.pdf) 
o Folheto A Importância da Extensão  (ex545.pdf) 
o Recursos para o Programa de Extensão (mldr_extension.pdf) 
o Atividades e Programas do Lions  (mldr_activities.pdf) 
o Guia de Organização de Novos Clubes  (tk1.pdf) 
o Guia para o Desenvolvimento de Projetos de Clube (tk10.pdf) 
o Lista de Verificação do Pedido de Carta Constitutiva (tk40.pdf) 
o Pedido de emissão de carta constitutiva de Lions Clube (tk38a.pdf) 
o Informe de Sócios Fundadores (tk21a.pdf) 
o Guia de Planejamento da Cerimônia de Entrega da Carta Constitutiva (tk26.pdf) 

mailto:membershipdev@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ex544.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9a.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ex511.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/tk188.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me40.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ex547.pdf
http://www.lions-quest.org/pdfs/LQ_Prospectus.pdf
http://www.lions-quest.org/pdfs/lq17.pdf
http://www.lions-quest.org/pdfs/lcif312_factsheet.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ex545.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mldr_extension.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mldr_activities.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/tk1.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/tk10.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/tk40.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/tk38a.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/tk21a.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/tk26.pdf
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o 30 Ideias de Marketing (mk97.pdf) 
o Folheto de Anúncio de Novo Clube (ex214.pdf) 

Uma lista mais completa de atividades de serviço e materiais específicos pode ser 
encontrada no website de LCI em Atividades e Programas. 

 
 *Você pode fazer o download dos materiais no website de LCI, ou solicitá-los pelo e-

mail memberops@lionsclubs.org.  
• Website de Lions Clubs International (www.lionsclubs.org) – O website da associação está 

repleto de informações vitais e recursos para download, para oferecer-lhe assistência nos seus 
esforços de recrutamento.  
 

o A Página na Web de Aumento de Sócios e Novos Clubes fornece informações e materiais 
necessários para formar um novo clube, convidar novos sócios ou fortalecer o quadro 
social atual. 
 

o O Centro Leonístico de Aprendizagem  oferece aos Leões a oportunidade de 
desenvolverem suas habilidades de liderança por meio de cursos de aprendizado online, 
com duração de 30 a 60 minutos. Os cursos são divididos em quatro habilidades 
principais: Liderança, Como Gerenciar Pessoas, Conquista de Resultados e Comunicação.  
 

o Webinars (Apenas em inglês e espanhol) oferecem uma oportunidade de participar de 
treinamentos online com outras pessoas. Os cursos liderados pelo instrutor duram 
geralmente uma hora. 
 

o O Centro de Recursos para Clubes oferece links que podem ser utilizados para encontrar 
respostas às perguntas frequentes feitas pelos clubes.  

 
o Leões na Web faz a conexão aos sites de mídia social para contato em rede com os 

Leões e sócios em potencial, assim obtendo ideias e compartilhando vídeos e outras 
informações que podem ser usadas para os clubes de interesses especiais.   
 

Passos a serem seguidos: 

• Considere todas as possibilidades de formar um Lions Clube de Interesse Especial: 
 

o Lions Clubes Campeões ajudam a capacitar e desenvolver comunidades que recebem 
pessoas com deficiências intelectuais. Os Lions Clubes “Campeões” enfocam em 
projetos que servem os Atletas das Paraolimpíadas. 
 

o Os Lions Quest Lions Clubes ajudam as crianças para que se tornem cidadãos capazes. 
Tendo como enfoque em fornecer habilidades de vida para crianças do jardim da 
infância até o ensino médio, estes clubes ajudam no desenvolvimento do caráter dos 
menores, para que tomem decisões responsáveis, comuniquem-se eficazmente  e 
evitem o uso de substâncias.  

 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk97.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ex214.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/resources/publications/resources-pub-act.php
mailto:memberops@lionsclubs.org.
http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/managing-a-club/club-resource-center.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/online-community/lions-on-the-web/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/special-olympics-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/lions-quest-lions-club.php
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o Lions clubes especiais de hobbies como projetos de serviço podem incluir, mas não são 
limitados a: corrida, ciclismo, jardinagem, motociclismo, artesanato, tricô / crochê, 
música, dança, esportes e recreação, drama / teatro, etc. O clube enfatiza conhecer 
pessoas com interesses semelhantes, transformando seus hobbies em projetos de 
serviços. Isto é pessoalmente gratificante, sendo que os projetos podem beneficiar 
diretamente as comunidades. 

 
o Os Lions Clubes de Interesses Especiais podem ser para os seguintes profissionais, 

dentre outros: médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, 
nutricionistas, paramédicos, policiais, bombeiros, professores, empresários / membros 
de câmaras de comércio, advogados, grupos de redes de negócios, designers gráficos, 
assistentes sociais, engenheiros, artistas e atletas. Enfatize o currículo e capacitação, 
juntamente com oportunidades de networking para esses possíveis sócios dos clubes de 
interesses especiais. 
 

o Lions Clube Especial sobre Etnia é centrado em sócios de uma etnia específica, ou bairro 
de determinada nacionalidade.  O clube tem como enfoque museus, centros culturais, 
organizações étnicas, aliança, bancos ou cooperativas de crédito,  supermercados 
étnicos ou empresários locais de certa etnia. 
 

 
• Convide esses grupos de interesses especiais, promovendo este tipo de Lions clube durante 

conferências profissionais / convenções, indústria ou comércio, shows e exposições, ou eventos 
e lugares que giram em torno de hobbies / atividades. Por exemplo: 
 

o Promova os clubes para professores durante uma convenção realizada para este grupo. 
 

o Tenha como público alvo as pessoas interessadas em preservar o meio ambiente 
durante uma feira sobre produtos ecológicos. 
 

o Recrute atletas de corrida profissional de 5 km, ou fale com o proprietário de uma loja 
de artigos esportivos sobre os clubes de interesses especiaisis. 

 
• Incentive todos os clubes do distrito a fazerem a pesquisa Como você classificaria o seu clube? e 

a Avaliação das necessidades comunitárias. A pesquisa Como você classificaria o seu clube? 
demonstra a atual situação do clube, quais as áreas consideradas como bem-sucedidas e as que 
requerem alguma atenção. A Avaliação das Necessidades Comunitárias ajudará na identificação 
das necessidades comunitárias e serviços que devem ser empreendidos para atendê-las. ( 
Pesquisa Como você classificaria o seu clube?, Como você classificaria o seu clube? Guia 
Administrativo , Guia Administrativo da Avaliação das Necessidades Comunitárias, Pesquisa 
sobre a Avaliação de Necessidades Comunitárias) 
 

• Sugira que todos os clubes com especialidades em seu distrito participem do Processo de 
Excelência de Clube (CEP) para que se tornem melhores e mais fortes.  
 

• Confira com outros especialistas da GMT como proceder para trocar ideias e histórias de 
sucesso. 
 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me15b.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me15b.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me15b.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me15b.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9a.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9a.pdf
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• Estabeleça uma meta de recrutamento de sócios para os clubes de interesses especiais, ou para 
fundar este tipo de clube no distrito.  Informe a sua meta a todos os que o ajudarão a atingi-la. 
 

• Acompanhe as mudanças no quadro associativo do distrito usando o Resumo do Relatório de 
Sócios.  
 

o Na página principal do website de LCI clique em clique em MyLCI. Siga o link Enviar 
Relatórios na extrema direita. Selecione Resumo de Sócios, depois o ano e o mês 
adequados, e por último o distrito.  
 

• Organize uma reunião do grupo em pessoa, convidando os presidentes de região e de divisão 
para que abram os canais de comunicação. Peça para que o programa faça parte da agenda em 
qualquer reunião. 

 
Maneiras de Incentivar Todos os Clubes: 

• Criar e atualizar um website para o clube (E-Clubhouse do Lions) para expor o clube a sócios, 
possíveis sócios e à comunidade em geral.  
 

• Adotar e utilizar e-mails, redes de mídia social, como o Facebook, Twitter, e LinkedIn, e outros 
sites de rede social, como o Meetup ou placares de notícias online para comunicar e fornecer 
informações sobre o clube. (Leões na Web) (Guia das Melhores Práticas para a Mídia Social) 
 

• Estabelecer uma meta específica para convidar um número definido de novos sócios jovens 
adultos até uma data específica. Trabalhe com os clubes para assegurar-se de que as metas são 
viáveis e que os projetos de serviço estão sendo desenvolvidos para que os novos sócios possam 
participar.  
 

• Lembre-se de dar as boas-vindas e orientar os novos sócios, mantendo todos envolvidos desde o 
início. (Orientação para Sócios) 
 

• Refletir sobre a possibilidade de um programa de mentoreamento para os sócios dos clubes de 
interesses especiais. (Programa de Mentoreamento de Lions Clubes) 
 

• Faça com que os clubes reconheçam que os novos sócios, especialmente os de interesses 
especiais, possuem necessidades singulares. Ofereça auxílio de forma proativa aos clubes de 
maneiras a acomodar tais necessidades. Ideias a considerar: 

o Horários e locais diferentes para as reuniões, de formas a acomodar os profissionais que 
trabalham em tempo integral 
 

o Reunir-se em locais acessíveis a pessoas com deficiências no caso dos Lions Clubes 
Campeões, em apoio às Paraolimpíadas. 
 

• Verifique se todos os sócios têm a oportunidade de participar da vida do clube em todos os 
aspectos, isto é, angariação de fundos, projetos de serviços e gerenciamento do clube. 
 

https://www3.lionsclubs.org/EN/RegisterLogin/HomeLogin.aspx
https://www3.lionsclubs.org/PO/RegisterLogin/HomeLogin.aspx
https://www3.lionsclubs.org/PO/RegisterLogin/HomeLogin.aspx
http://www8.lionsclubs.org/reports/gn1569/
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/managing-a-club/e-clubhouse.php
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.meetup.com/
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/online-community/lions-on-the-web/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/social_networking_brochure.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-orient.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mentor.php
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• Enfatize as oportunidades oferecidas aos sócios, para que desenvolvam novas habilidades de 
liderança por meio de cursos online no Centro Leonístico de Aprendizagem. 
 

• Incentive a todos os sócios a assumirem papeis de liderança. Trabalhe com os clubes para que 
façam a rotação dos integrantes e líderes dos comitês anualmente - reunir novos sócios a sócios 
existentes resulta em novas ideias. Incentivar os sócios a servir em novas funções, lhes 
oferecendo uma melhor compreensão do clube e das suas necessidades.  
 

• Promova a Orientação de Dirigentes de Clube que está disponível online para todos os 
dirigentes. 
 

• Assegure-se de que os dirigentes de clube sabem quais os recursos para sócios disponíveis no 
clube. Trabalhe com os clubes para avaliar o tempo disponível, habilidades e interesses de cada 
sócio. Desenvolva novos projetos de acordo com tais informações.  

 
• Identifique as necessidades não supridas que afetam os grupos de interesses especiais, usando 

a Avaliação das Necessidades Comunitárias, depois desenvolvendo novos projetos de serviço 
para atendê-las. (Planejamento de Projetos de Atividades de Serviços) 
 

• Divulgue os serviços do clube, tanto internamente como na comunidade. (Ferramentas de RP 
para os Lions Clubes ) 
 

• Participe das Campanhas de Ação para Serviços Globais e do Programa Presidencial.  
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http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/leadership-development/news-train-club-officers.php
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/global-service-action-campaigns/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/presidents-theme.php

