
O patrocínio de um novo sócio significa mais
do que um processo de apenas uma etapa. O
patrocínio requer que os Leões desempenhem
vários papéis:

� Recrutador
� Anfitrião
� Mentor

Recrutador
Os novos sócios dão vida aos clubes. Ao
envolvê-los no seu clube, você estará
trazendo talento, idéias e entusiasmo
renovado.

Procure por pessoas entusiasmadas e
energéticas que queiram fazer a diferença em
suas comunidades.

Compartilhe seu entusiasmo e conhecimentos
sobre a organização Leonística. Conte a eles
sobre o que os Leões estão fazendo a nível
local e internacional. Mostre a eles…

� Artigos da Revista THE LION
� Reportagens em jornais sobre
atividades Leonísticas

� Projetos criados e construídos pelos
Leões ou com fundos por eles
arrecadados

O Patrocínio
L I O N S C L U B S I N T E R N A T I O N A L

é uma responsabilidade importante

Lions Clubs International é uma organização
robusta com uma história repleta de louvores e
empreendimentos. No epicentro deste sucesso encontram-se os
sócios dedicados que devotam o seu tempo
comprometendo-se em servir suas comunidades.
Para que a organização continue mantendo o
mesmo nível de realizações servindo as
comunidades, todos os Leões do clube devem
convidar e patrocinar novos sócios.



Pergunte sobre as atividades que lhes interessam
e destaque os esforços dos Leões em tais áreas
ou explique que o seu clube provavelmente
estará interessado em começar novas atividades
nesta área.

Ofereça explicações para qualquer pergunta
sobre o clube ou sobre as atividades e normas.

Convide-os para um evento que o clube esteja
patrocinando. Sempre espere por eles na porta
de entrada, faça com que se sintam bem-vindos
e apresente-os aos outros Leões que estejam
participando do evento.

Fale sobre os benefícios da afiliação, como
conhecer novas pessoas, travar amizades,
aprender novas habilidades, além da satisfação
pessoal que sentimos quando ajudamos ao
próximo.

Anfitrião
Quando fazemos com que um sócio em potencial
se sinta importante e bem-vindo, isso impactará a
sua decisão de tornar-se sócio ou não. Como
anfitrião, você deverá:

�Convidá-los para uma reunião de clube.
Oferecer para acompanhá-los.

� Fazer com que se sintam à vontade na reunião.
Lembre-se de apresentá-los para outros Leões,
e coloque-os sentados perto de sócios
entusiásticos.

� Peça antecipadamente ao seu dirigente de
clube para fazer um esforço especial para
receber os sócios potenciais.

� Tente envolvê-los nas discussões durante a
reunião. Sugira que eles se envolvam em uma
das atividades do clube discutidas durante a
reunião.

Caso o sócio em potencial realmente tornar-se
Leão, lembre-se de programar a cerimônia de
posse. Lembre-se que poderá receber crédito
para um Prêmio de Sócio Chave todas as vezes
que recrutar um novo sócio. Os Prêmios de
Sócios Chave são outorgados pelo recrutamento
de 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 150, 200,
250, 300, 350, 400, 450 e 500 sócios. Cada
prêmio é outorgado ao patrocinador após um ano
e um dia em que o novo sócio se tornou Leão.

Mentor
As responsabilidades de um patrocinador não
terminam quando um novo sócio toma posse no
clube. Quando ajudamos os novos sócios a se
desenvolverem dentro da organização, isso
significa que permanecerão como Leões. Como
mentor, você deverá:

� Continuar apresentando os novos sócios aos
outros companheiros, pois isso os ajudará a se
sentirem como parte do grupo.

� Ofereça para acompanhá-los às reuniões.
Esteja sempre em contato.

� Permita que possam expressar seus
pensamentos e idéias.

� Sirva como conselheiro e fonte de inspiração.

� Considere fazer parte do Programa de
Mentoreamento do Lions, para que você e o
novo sócio possam continuar se desenvolvendo
como Leões.

� Incentive os Leões por você patrocinados a
continuarem sempre ativos, vivendo a essência
do Lema Leonístico.

Nós Servimos.
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