
Funções e responsabilidades

Coordenador da LCIF 
de Clube 

Nós transformamos vidas.
Todos os dias. 

Em todos os lugares.



COORDENADOR DA LCIF DE CLUBE 
DESCRIÇÃO DO CARGO

Como Coordenador da LCIF de Clube, você assumirá a função de embaixador da Fundação de Lions

Clubs International perante seu clube. Você compartilhará histórias sobre os programas da LCIF, 

motivando outras pessoas a oferecerem apoio à Fundação e permitir assim que ela promova trabalho

humanitário em sua comunidade e em todo o mundo. Graças às suas habilidades de liderança e à

demonstração dos ideais filantrópicos e de serviço da LCIF, somos capazes de criar um mundo melhor. 

O Coordenador da LCIF de Clube é indicado pelo comitê de nomeações do clube, sendo eleito como

membro da diretoria para servir um mandato de um ano. Os associados podem ser nomeados para

servir mandatos adicionais anualmente. O Coordenador da LCIF de Clube trabalha em conjunto com a

liderança Leonística local.  

PROMOÇÃO E INSTRUÇÃO

Treinamento e eventos

•  Participar das atividades de treinamento anual da LCIF oferecidas por seu Coordenador da LCIF 

de Distrito.

•  Conduzir uma apresentação anual da LCIF em uma reunião do clube, abrangendo os programas da

LCIF e seus impactos, as oportunidades de solicitar subsídios da LCIF e os benefícios de apoiar a

fundação.

Relações públicas

•  Divulgar histórias de sucesso de programas da LCIF através de veículos da mídia local.

•  Trabalhar com o assessor de RP do clube para promover a LCIF.

•  Promover a LCIF através do website do clube e de canais de mídia social.

Trabalho com a liderança

•  Fornecer informações atualizadas e histórias de sucesso regularmente à liderança do clube.

•  Fornecer informações atualizadas sobre os subsídios e programas da LCIF à liderança do clube.

•  Manter o coordenador de distrito regularmente atualizado. 

Oportunidades de subsídios 

•  Informar os Leões e o clube sobre as oportunidades de subsídios da LCIF em nível local.

•  Facilitar a comunicação com o distrito e outros clubes a respeito de subsídios ativos e solicitações 

de subsídios em andamento.

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES



A captação de recursos para a LCIF em seu clube é de vital importância. Lembre-se de trabalhar

com a liderança do clube e com seu Coordenador da LCIF de Distrito para estabelecer as metas

do clube, todos os anos. 

CAPTAÇÃO

Conscientização e reconhecimento de parceiros

•  Conduzir um evento anual de angariação de fundos para a LCIF.

•  Realizar um evento anual de reconhecimento para homenagear os MJFs em seu clube.

Identificação de doadores e parceiros potenciais

•  Identificar parceiros no seu clube que tenham capacidade e interesse em apoiar a LCIF.

•  Identificar empresas locais com o potencial de estabelecer parcerias com o seu clube para apoiar a LCIF.

Facilitar o apoio

•  Prestar assistência no envio de doações à LCIF, formulários de MJFs e outras solicitações de reconhecimento.

•  Servir como especialista no clube sobre os programas de reconhecimento disponíveis da LCIF.

•  Prestar assistência na apresentação e recebimento dos itens de reconhecimento.

Flexibilidade: 

Conforme as estratégias de captação para a LCIF avançarem, seja flexível quanto à implementação e modificação

dessas estratégias para que possam melhor se adequar ao seu clube. Sabemos que esta função evoluirá com o

tempo, e que táticas específicas sofrerão variações em diferentes áreas geográficas. Ser flexível em relação a suas

obrigações e responsabilidades assegurará o seu sucesso, bem como o crescimento positivo da LCIF. 

Apoio pessoal: 

Incentivamos todos os Coordenadores da LCIF de Clube a prestar apoio pessoal à Fundação. A experiência

mostra que suas iniciativas terão mais sucesso se você estiver totalmente dedicado à causa, tanto em termos 

de tempo quanto de apoio. 

Trabalho com líderes locais: 

O sucesso deste cargo requer um trabalho colaborativo com outros líderes Leões. A comunicação e a colaboração

com a liderança do seu clube, outros clubes em sua área e com a liderança do distrito o ajudarão a divulgar uma

mensagem sólida em toda a sua área. 

Comunicação: 

Uma implementação bem-sucedida de estratégias de captação exigirá esforços coordenados de toda a equipe 

da LCIF. Para construirmos uma Fundação mais forte, é vital que os embaixadores da LCIF trabalhem em estreita

colaboração, comunicando-se constantemente.

CHAVES PARA O SUCESSO



Departamento de Captação da LCIF

300 W. 22nd Street

Oak Brook, Illinois 60523-8842 EUA

Telefone: 630.203.3797

lcifdevelopment@lionsclubs.org

www.lcif.org
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Coordenador da LCIF de Clube
Nós transformamos vidas.

Todos os dias. Em todos os lugares.

Como associados, pertencemos

todos a Lions Clubs International.

E a Fundação de Lions Clubs 

International pertence a todos nós.


