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Guia do Especialista de Desenvolvimento de Novos Clubes 

Os especialistas de desenvolvimento de novos clubes são integrantes da GMT de um 
distrito ou distrito múltiplo. Tais especialistas servem mandatos de três anos e 
supervisionam o desenvolvimento de novos Lions clubes no distrito ou no distrito 
múltiplo. Este cargo é extremamente importante, já que ajuda na identificação de 
comunidades carentes, presentemente não atendidas, e ajuda na fundação de novos 
clubes. 

Responsabilidades do Especialista em Desenvolvimento de Novos Clubes:  

• Identificar áreas de oportunidades para desenvolvimento de novos clubes e 
fundar, proativamente, novos Lions clubes no distrito ou distrito múltiplo durante 
um mandato de três anos. 

• Estabelecer metas, incluindo prazos específicos para a formação de novos Lions 
clubes e desenvolver planos de ação para atingir tais metas. Uma cópia das 
metas e devidos relatórios sobre o progresso feito durante o mandato, devem 
ser enviados ao coordenador da GMT de distrito e ao governador de distrito. 

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

• Identificar oportunidades para prestação de serviços nos quais os Lions clubes 
poderão se concentrar. 

• Comunicar-se regularmente com a Equipe da GMT de distrito, mantendo uma 
comunicação aberta com os novos clubes. 

• Servir como recurso para todos os Leões do distrito que estejam ativamente 
envolvidos em recrutamento e formação de clubes. Conhecer os recursos 
disponíveis para auxiliar os Leões na formação de novos clubes e fazer 
recomendações, conforme necessário. 

• Trabalhar junto aos governadores de distrito na seleção e patrocínio de Lions 
clubes, nomeando  Leões Orientadores Certificados que possam se identificar 
pessoalmente com os Lions clubes recentemente fundados. 

• Escrever artigos sobre a formação de novos Lions clubes para as publicações 
do distrito, distrito múltiplo e internacionais. 

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

 

Responsabilidades do Especialista em Desenvolvimento de Novos Clubes: 

• Trabalhar junto ao distrito múltiplo nos aspectos mencionados acima. 

• Consolidar informações em nível de distrito. 
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• 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 novos Lions clubes. 

 

Recursos para o Desenvolvimento de Novos Clubes: 

• Recursos Humanos: 
 

o Governador de Distrito – como representante de Lions Clubs 
International, o seu 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 Outros Especialistas da GMT – podem também ajudar na identificação 

de oportunidades para constituir novos clubes e recrutar novos 
associados. 

 
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 de 
desenvolvimento de novos clubes para o distrito ou distrito múltiplo. Entre 
em contato pelo e-mail membershipdev@lionsclubs.org se tiver alguma 
pergunta. 
 

• Materiais de LCI:* 
 

o Lions Clubes. Comunidades melhores. Vidas Novas. (ex511.pdf) 
o Pedido de inscrição de sócio fundador (tk188.pdf)  
o A importância da Extensão  (ex545.pdf) 
o Recursos para os Programas 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) 
o Avaliação das Necessidades Comunitárias do Lions (mk9.pdf) 

mailto:membershipdev@lionsclubs.org
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/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/tk10.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9.pdf
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o Questionário de análise das necessidades comunitárias (mk9a.pdf) 
o 30 Ideias de Marketing(mk97.pdf) 
o Guia das 101 Melhores Práticas para a Mídia 

Social (social_networking_brocure.pdf) 
o Folheto de Anúncio de Novo Clube (ex214.pdf) 

*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, visando 
oferecer-lhe assistência nos seus esforços de formação de novos clubes.  
 

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 associativo. 
 

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 a oportunidade de 
aprender com treinamentos online com outros participantes. 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.   
 

Etapas a serem Cumpridas: 

• Formar e liderar um Comitê de Desenvolvimento de Novos Clubes, composto de 
Leões dedicados a oferecer assistência nos trabalhos de formação de novos 
clubes no distrito ou distrito múltiplo. Este comitê pode ser composto com 
qualquer Leão que assuma o compromisso de promover e desenvolver novos 
Lions clubes.  
 

• Identifique áreas que precisam da formação de novos clubes. A Avaliação das 
Necessidades Comunitárias ajudará na identificação dos serviços necessários, 
bem como dos programas e serviços para implementá-los. (Avaliação das 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9a.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk97.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/social_networking_brochure.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ex214.pdf
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/common/pdfs/mk9.pdf
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Necessidades Comunitárias  Guia Administrativo, Pesquisa sobre a Avaliação de 
Necessidades Comunitárias) 
 

• Estabeleça uma meta para a formação de clubes pelos distritos ou distritos 
múltiplos. Informe a sua meta a todos os que o ajudarão a atingi-la. 
 

• Considere utilizar todas as opções para a formação de novos clubes: 

o Lions Clube Tradicional é um formato ideal para reunir grupos de pessoas 
dedicadas para que possam atender às necessidades comunitárias de forma 
abrangente. Esta opção oferece a flexibilidade de alcançar novos grupos de 
pessoas e servir a diversas comunidades, como segue:  
 

 Lions clubes de interesses especiais  
• Lions clubes Campeões  
• Lions Quest Lions clubes 

 Clubes voltados à família 
 Clubes para mulheres 
 Clubes para uma combinação das características acima 

 
o Os Lions Clubes Universitários destinam-se a estudantes universitários, 

administradores, professores e ex-alunos de faculdades ou universidades, 
bem como a outros indivíduos que desejam contribuir com a comunidade. Os 
sócios servem a comunidade universitária e desenvolvem excelentes 
qualidades de liderança e empresariais. Além disso, os alunos terão o direito 
de receber quotas especiais com desconto para suavizar o preço da 
afiliação.  

 
o Lioness Lions clubes oferecem às Lionesses atuais e anteriores uma 

oportunidade de honrar sua história no Leonismo e, ao mesmo tempo, 
usufruir dos benefícios e privilégios se serem companheiras Leão. Para 
homenageá-las, as Lionesses recebem crédito pelos anos de serviço, sendo 
reconhecidas com um distintivo especial.  

 
o Leo Lions clubes oferecem uma transição fácil de Leo para Lions clubes, 

proporcionando quotas especiais com desconto aos formandos Leo e a seus 
colegas. Para que um Leo Lions clube seja formado, será necessário haver 
no mínimo 10 formandos Leo abaixo de 30 anos de idade.  

 
o Os Núcleos permitem que um pequeno grupo de pessoas forme um Lions 

Clube e comece imediatamente fazer a diferença na comunidade. Os sócios 
são Leões afiliados a um clube padrinho, tendo autonomia para escolher 
seus próprios projetos e atividades.  

 
• Converse e colabore com outros especialistas da GMT sobre como proceder 

para a formação de novos clubes e para trocar ideias e histórias de sucesso. 
 

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
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-newclub.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/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
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-campus.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/programs-mem-lioness.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/planning-projects/youth/leo-zone/sponsoring-a-leo-club/start-a-new-club.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
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• Monitore os relatórios de sócios do clube, distrito e distrito múltiplo para 
identificar áreas de oportunidades e número de clubes formados.  
 

o Na página principal do website de LCI clique em MyLCI e depois em no 
link de Relatórios de Associados na extrema direita. Escolha o relatório 
apropriado, incluindo os Relatórios Cumulativos.  
 

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

• Considere realizar um workshop de extensão no distrito ou distrito múltiplo, para 
organizar um novo clube. O Programa de Workshop de Extensão está disponível 
em determinadas áreas para ajudar os Leões a iniciarem novos clubes. Os 
Leões aprendem estratégias essenciais para identificar locais para clubes em 
potencial e como abordar e recrutar líderes comunitários importantes para o 
novo clube. 

 

Maneiras de Incentivar Todos os Novos Clubes: 

• Incentive os novos clubes a organizar reuniões em horários e locais que sejam 
convenientes para os seus associados. 
 

• Estabeleça metas e desenvolva planos de ação para atingi-las.  
 

• Trabalhe juntamente com o Lions clube patrocinador e com os Leões 
Orientadores Certificados para obter apoio. 
 

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

• Adote e utilize 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. (Lions na Web) 
(Guia das Melhores Práticas para a Mídia Social) 
 

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

• Reflita sobre a possibilidade de proporcionar um programa de mentoreamento 
para os novos sócios do clube. (Programa de Mentoreamento de Lions Clubes) 
 

• Certifique-se de que todos os sócios possam ter a oportunidade de participar da 
vida do clube em todos os aspectos, isto é, angariação de fundos, projetos de 
serviço e gerenciamento do clube. 
 

https://www3.lionsclubs.org/PO/RegisterLogin/HomeLogin.aspx
https://www3.lionsclubs.org/ReportsList.aspx
http://www8.lionsclubs.org/reports/cumulative/
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/extension-workshop-program/index.php
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 a oportunidade que os sócios têm de desenvolver novas habilidades de 
liderança por meio de cursos online do Centro Leonístico de Aprendizagem . 
 

• Recomende aos novos clubes que formem comitês de liderança e aumento de 
sócios anualmente, e incentive os sócios a servirem em novas funções para que 
tenham uma melhor compreensão do clube e suas necessidades.  
 

• Promova a Orientação de Dirigentes de Clube, disponível online. 
 

• Verifique se os dirigentes do clube estão cientes dos recursos disponíveis para 
os associados. Trabalhe junto aos clubes para avaliar o tempo disponível, 
habilidades e interesses de cada sócio. Elabore novos projetos com base em 
tais informações.  
 

• Identifique necessidades não supridas usando a Avaliação das Necessidades 
Comunitárias, depois desenvolvendo 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 ) 

 
• 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/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/planning-projects/global-service-action-campaigns/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/presidents-theme.php

