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Uma oportunidade de fazer

Ou visite o Cantinho Leo no site

amizades duradouras e ao

www.lionsclubs.org para aprender mais sobre

mesmo tempo servir sua

como os Leos do mundo inteiro - cerca de

comunidade e o mundo?

150.000 em 140 países - estão trabalhando

DEPENDE DE

juntos para fazerem a diferença.
FAÇA PARTE DESTA HISTÓRIA DE SUCESSO
Os Leo clubes são patrocinados pelos Lions clubes locais,
através de Lions Clubs International, a maior organização
de serviços comunitários do mundo, com 1,3 milhão de
sócios no mundo inteiro. O primeiro Leo clube foi fundado
em 1957 pelo Lions clube de Glenside, na Pennsylvania,
EUA, sendo que no momento existem mais de 5.700 Leo
clubes em aproximadamente 140 países.

LEO57-O PO

VOCÊ...

“DURANTE NOSSO TRABALHO COMO

LEOS

TRANSFORMAMOS

NOSSAS IDEIAS
EM REALIDADE.

AS PESSOAS

RESPEITAM MUITO ISSO.”
QUEM SOMOS
Os Leo Clubes Omega foram criados para jovens
adultos como você - pessoas dedicadas,
divertidas e entusiasmadas. Você poderá

APRENDENDO A LIDERAR
PARA A VIDA
LIDERANÇA: Desenvolva as suas habilidades
como um organizador de projetos, gerenciador
do tempo e líder de equipe.
EXPERIÊNCIA: Descubra como o trabalho em
equipe e a colaboração podem transformar sua
comunidade e o mundo.
OPORTUNIDADE: Estabeleça amizades
duradouras com pessoas que trabalham com
afinco e sabem se divertir, sentindo como é
compensador o serviço comunitário.
Estes são alguns dos projetos recentes dos
Leo clubes em todo o mundo:

desenvolver habilidades de liderança, servir sua

•

Início de um projeto de reciclagem

comunidade e travar amizades duradouras com

•

Desenvolvimento de um programa
de treinamento profissionalizante

•

Patrocine um workshop e exames
de prevenção da diabetes

•

Angariação de fundos para
projetos humanitários

pessoas iguais a você que querem fazer a
diferença no mundo.
Se esta for a oportunidade que está procurando,
depende de você tomar o primeiro passo.

AFILIE-SE E APRENDA COMO OS LEOS ESTÃO

LIDERANDO PARA A VIDA!

Os Leo Clubes Omega foram criados para jovens
adultos entre 18 a 30 anos de idade.

