Perguntas frequentes sobre o Programa Leo Clube

Como faço para organizar um Leo clube?
Informações sobre como organizar um novo Leo clube
estão contidas no Kit de Organização de Leo Clube, o
qual pode ser obtido gratuitamente do Departamento de
Programas Juvenis na sede internacional ou no website
de LCI, na seção "Cantinho Leo".

Qual é o custo para o patrocínio de um Leo
clube?
Os Lions clubes patrocinadores devem pagar uma taxa
única de US$100,00 pela organização de um Leo clube.
Essa taxa cobre as seguintes despesas:
•
•
•
•

um certificado de organização;
distintivo de lapela para cada sócio fundador;
um kit de dirigentes de Leo clube; e
um kit de patrocínio de Leo clube.

Os Lions clubes patrocinadores podem comprar os kits
de novos s[ócios Leo através da loja de Materiais para
Clubes. Além disto, os cartões de sócios Leo,
certificados de novos sócios Leo e o guia de novos sócios
Leo estão disponíveis para download através do MyLCI.
Para cobrir os custos administrativos do Programa Leo
Clube, os Lions clubes patrocinadores pagam uma taxa
anual Leo no valor de US$ 100. Esta taxa é cobrada da
conta do Lions clube patrocinador em julho. A taxa de
um Leo clube não é cobrada no ano Leonístico da
fundação do clube.

Como os Leo clubes recebem sua certificação?
Quando os prováveis Leos concordam em formar um
novo clube (sugere-se que os Leo clubes tenham pelo
menos 20 sócios), eles elegem seus dirigentes. O
presidente do Lions clube patrocinador envia o Relatório
de Organização de Leo Clube devidamente preenchido
(formulário Leo-51) ao Departamento de Programas
Juvenis. A data de certificação oficial é a data em que
este relatório é analisado e aprovado pela sede. O
processo de fundação poderá levar de 4 a 6 semanas,
dependendo da época do ano.

Há limites de idade para os Leos?
Sim. Os sócios de Leo clubes devem ter entre 12 e 30
anos de idade. Dentro desta faixa etária, os Leo clubes
Alfa foram criados para jovens entre 12 a 18 anos de
idade. Este módulo visa o desenvolvimento pessoal e
social dos adolescentes. Os Leo clubes Omega foram
criados para jovens adultos entre 18 e 30 anos de idade.
Este módulo visa o desenvolvimento pessoal e
profissional dos jovens adultos.
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Os Leos precisam ser filhos de companheiros
Leões?
Não. A afiliação aos Leo clubes é aberta a qualquer
jovem de bom caráter. A elegibilidade é determinada
pelo comitê de Leo clube do Lions clube patrocinador.

Qual é o relacionamento entre o Lions clube
patrocinador e o Leo clube?
O Lions clube patrocinador é responsável pela
orientação e aconselhamento do Leo clube. Ao trabalhar
com os Leos, os Leões asseguram que o Leo clube
patrocinado funcione dentro das normas de Lions Clubs
International. Os Leões trabalham com os Leos de uma
maneira aberta e construtiva.

Quem é o conselheiro de Leo clube?
Em consulta com o Leo clube, um Leão é nomeado para
atuar como conselheiro do Leo clube. Esse conselheiro
deverá ser um Leão que se interessa em trabalhar com
jovens. A liderança oferecida por um conselheiro afeta
diretamente o sucesso de um Leo clube. Os
conselheiros, juntamente com dois outros Leões
nomeados, compõem o comitê consultivo do Leo Clube.
Muitas vezes os Leo clubes com base na escola exigem
que um membro do corpo docente sirva como
conselheiro. Caso o membro do corpo docente não for
companheiro Leão do clube patrocinador, um viceconselheiro Leão deverá ser escolhido para reportar ao
Lions clube continuamente.

Pode mais que um Lions clube patrocinar o
mesmo Leo clube?
Sim. Com aprovação por escrito do governador do
distrito, dois ou mais Lions clubes podem patrocinar um
mesmo Leo clube. Os Lions clubes patrocinadores terão
a mesma representação no comitê de conselheiros do
Leo clube. Um dos Lions clubes patrocinadores deve ser
designado para servir como o elo permanente com a
sede internacional para questões de cobrança e
administração. Não há limite para o número de Leo
clubes que um único Lions clube deseje patrocinar.

Pode um núcleo ou um
patrocinar um Leo clube?

Lioness clube

Não. Somente os Lions clubes podem patrocinar Leo
clubes. Os sócios de núcleos e de Lioness clubes podem
ser vice-conselheiros de Leo clubes.

Podem os Lions clubes pagar as taxas dos Leo
clubes com as contas de atividades?
Sim. Os Leo Clubes são uma atividade oficial dos Lions
clubes. Portanto, as taxas referentes aos Leos podem
ser pagas com a conta de atividade ou conta
administrativa do Lions clube. Da mesma maneira,
ambas as contas podem financiar as despesas
administrativas do Leo clube.

Podem os Leo clubes pagar suas próprias
taxas?
Indiretamente. O Lions clube patrocinador é responsável
por todas as taxas relacionadas ao seu Leo clube.
Contudo, alguns Leo clubes preferem fazer um repasse
do pagamento aos Lions clubes patrocinadores.

Podem os Leos fazer pedidos de materiais na
sede?
Como uma atividade patrocinada de um Lions clube, o
Leo clube não possui uma conta na associação. Quando
fizerem pedidos de materiais na Sede Internacional, os
Leos poderão enviar um cheque em dólares americanos
ou ordem de pagamento. Os Leos também podem fazer
compras que podem ser cobradas da conta do Lions
clube patrocinador, caso uma autorização seja dada por
um dirigente do Lions clube patrocinador.

Os Leos precisam enviar relatórios mensais de
movimento de sócios?
Sim. Os secretários de Leo clubes deverão enviar
relatório de sócios mensalmente à Sede Internacional
usando o MyLCI, um sistema de relatórios online. Além
disto, os dirigentes de Leo clube entrantes deverão
enviar os relatórios até 15 de maio. Um pacote para
dirigentes Leo será enviado anualmente em março/abril
aos conselheiros de Leo clubes reportados.
As
mudanças de nomes e endereços dos conselheiros e
dirigentes de Leo clubes deverão ser imediatamente
comunicadas ao Departamento de Programas Juvenis
ou via MyLCI.

Quais os prêmios disponíveis para os Leos?
Os prêmios de liderança, aumento de sócios e extensão
estão disponíveis para os Lions e Leo clubes. Uma lista
completa de prêmios para os Leos está disponível no
website de LCI, www.lionsclubs.org no "Cantinho Leo”.
Além disto, existem vários prêmios Leo disponíveis para
serem comprados na Loja de Materiais para Clubes
online.

Os que são os distritos Leo?
Se houver seis ou mais Leo Clubes oficialmente
certificados em um distrito Leonístico, o governador de
distrito poderá aprovar a formação de um distrito Leo.
Os limites territoriais do distrito Leo devem equivaler
aos do distrito do Lions clube patrocinador. Todos os
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distritos Leo deverão obedecer as diretrizes
estabelecidas no Estatuto Padrão de Distrito Leo
aprovadas pela Diretoria Internacional.
Quando houver dez ou mais Leo Clubes em um distrito
múltiplo, um distrito múltiplo Leo poderá ser
organizado. Os sócios Leo no distrito múltiplo devem
superar 100. O conselho de governadores deve aprovar a
formação de um distrito múltiplo Leo. Todos os distritos
múltiplos Leo deverão obedecer as diretrizes
estabelecidas no Estatuto Padrão de Distrito Múltiplo
Leo aprovadas pela Diretoria Internacional.

Podem os Leos servirem no gabinete de
distrito do Lions?
Caso o Leo for também um Leão, ele poderá servir no
gabinete de distrito do Lions, caso nomeado.

Os distritos patrocinadores do Lions possuem
autoridade sobre os distritos Leo?
Sim. Os distritos Leonísticos patrocinadores deverão
aprovar o seguinte: programação da conferência
distrital anual Leo, as ações das conferências distritais
Leo, taxas per capita do distrito Leo e as contas do
distrito Leo.
Além disto, os distritos Leonísticos
patrocinadores poderão cancelar o patrocínio aos
distritos Leo após apresentação de aviso por escrito
sobre o cancelamento do patrocínio.

Podem os Leo clubes ser colocados em “status
quo”?
Não. O status quo não se aplica aos Leo clubes. Se um
Leo clube se tornar inativo, o Lions clube patrocinador
poderá optar em continuar o patrocínio, em antecipação
a uma eventual reorganização. O Leo clube manterá a
sua condição de ativo até que a sede internacional
receba o Formulário de Comunicação de Cancelamento
de Leo Clube (Leo-86) do Lions clube patrocinador, ou
que o Lions clube patrocinador tenha sido cancelado por
mais de 180 dias.

O que acontece a um Leo clube quando o Lions
clube patrocinador é colocado em status quo
ou é cancelado?
O Leo clube não é imediatamente afetado quando o seu
Lions clube patrocinador é colocado em status quo. Se o
Lions clube patrocinador for cancelado, o Leo clube terá
180 dias de "carência" para encontrar um novo Lions
clube patrocinador, antes que ele também seja
cancelado.

Os sócios de Leo clubes e seus voluntários são
cobertos pelo programa de seguro de
responsabilidade
contra
terceiros
da
associação?

Sim. O seguro inclui os sócios de Leo clubes como
segurados. O seguro cobre lesões causadas a terceiros
assim como danos materiais a terceiros limitados à
US$1 milhão por ocorrência, se o Leo clube for
legalmente considerado responsável. Favor consultar o
Programa de Seguro Contra Terceiros de Lions Clubs
International para mais informações.

Pode o emblema Leo aparecer em artigos
vendidos ao público ou a outros Leões?
Assim como os distritos e distritos múltiplos dos Lions
clubes, os distritos e os distritos múltiplos dos Leo
clubes deverão obter aprovação quando usarem as
marcas registradas referente ao Lions ou ao Leo. Favor
consultar as normas sobre Marcas Registradas de Lions
Clubs International para informações detalhadas.
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