
OS LEO CLUBES

PREPARAM OS JOVENS

PARA UMA VIDA INTEIRA 

DE LIDERANÇA 

PARA A

LIDERANDO
VIDA



FAÇA A DIFERENÇA...
MUDE O MUNDO....

Quando você inicia um Leo clube, os jovens da

comunidade passam a ter uma oportunidade

singular de se tornarem humanitaristas e

futuros líderes. Os Leo Clubes incentivam os

jovens a desenvolverem habilidades e a servir

ao próximo, não somente em suas comunida-

des mas no mundo todo.

Leo Clubes são ligados diretamente às esco-

las ou às comunidades e proporcionam aos

sócios oportunidades de companheirismo e

crescimento pessoal que advém da participa-

ção em projetos de serviços comunitários,

funções sociais e atividades voltadas ao

desenvolvimento da liderança.

Graças aos Leo clubes você terá a oportunida-

de de influenciar os jovens de hoje para que

se tornem melhores cidadãos e líderes para a

vida.

PATROCINE 
UM LEO CLUBE
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Os Leo clubes oferecem aos jovens da sua

comunidade uma oportunidade de desenvolvi-

mento e contribuição, individual e coletivamen-

te, como membros responsáveis das comuni-

dades locais, nacionais e internacionais. 

O Lema do Leo clube – Liderança Experiência
Oportunidade – diz tudo:

LIDERANÇA: Os Leos desenvolvem suas habi-
lidades como organizadores de projetos e

incentivadores de seus colegas.

EXPERIÊNCIA: Eles descobrem como o traba-
lho em equipe e a cooperação podem trazer

mudanças positivas para suas comunidades e

para o mundo.

OPORTUNIDADE: Os Leos desenvolvem quali-
dades de nobreza de carater e recebem reco-

nhecimentos pelas suas contribuições.

UM FUTURO
BRILHANTE
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PARA OS JOVENS

Os Leo clubes estão abertos para os jovens de

bom caráter que tenham interesse em servir

suas comunidades. Tendo como base a escola

ou a comunidade, os Leo clubes estão dividi-

dos em dois módulos: Alfa e Omega.

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.

QUE SE PREOCUPAM
COM OS DEMAIS
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Os jovens que se afiliam aos clubes Alfa se

divertem muito, fazem novos amigos e se sen-

tem úteis ajudando ao próximo. Isso faz com

que os jovens tenham uma formação forte,

além de aprenderem o significado 

da liderança e da prestação de serviços. 

Os clubes Omega ajudam os futuros sócios a

desenvolverem habilidades de liderança e se

prepararem para uma vida de envolvimento

comunitário fazendo contribuições para a

sociedade. Além disso, os Leos aprendem

lições valiosas de vida, fazendo novas amiza-

des que os ajudarão a ter sucesso na vida

pessoal e profissional.

DIVERSÃO
VALIOSA E
GRATIFICANTE
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Devido ao seu envolvimento em um Leo clube, 

você poderá energizar o seu Lions clube e ins-

pirar os sócios. Além disso, o Programa Leo

Clube poderá aumentar a visibilidade do seu

Lions clube na comunidade, atraindo sócios

potenciais, tais como jovens profissionais, pais

e filhos.

ENERGIZE
O SEU
LIONS CLUBE
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FAÇA PARTE DA NOSSA

Os Leo clubes são patrocinados pelos Lions

clubes locais através de Lions Clubs Interna-

tional, a maior organização de serviços comu-

nitários do mundo, com 1,3 milhão de sócios

em todo o globo. O primeiro Leo clube foi fun-

dado em 1957 pelo Lions Clube de Glenside,

na Pennsylvania, EUA e agora existem mais de

5.700 Leo clubes em aproximadamente 140

países.

HISTÓRIA
DE SUCESSO
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Para mais informações sobre

como patrocinar um Leo clube ou

como obter um kit de organização,

favor entrar em contato com: 

DEPARTAMENTO DO 
PROGRAMA DE LEO CLUBE
300 W. 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842 EUA

Telefone: +1 630 571 5466

Fax: +1 630 571 1692

leo@lionsclubs.org

www.lionsclubs.org

LEO46 PO


