TALENTOSA.
DEDICADA.
CONFIANTE.
Você saberá que o
seu trabalho
vale a pena e é
apreciado.

Visite o web site de Lions Clubs International,
www.lionsclubs.org, para informar-se
mais sobre como se tornar um
Leão e para encontrar um clube perto de você.
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Sou Leão

QUEM SÃO OS LEÕES?
Os Leões são homens e mulheres voltados à
prestação de serviço que se dedicam à melhoria
das suas comunidades. Tornar-se um Leão é
tornar-se um voluntário ativo, um membro de
uma organização internacional respeitada,
um líder na sua comunidade e um amigo
dos necessitados.
Os 1,35 milhão de sócios que servem em mais
de 45.000 clubes distribuídos em mais de
200 países fazem de Lions Clubs International
a maior organização de clubes de serviços
do mundo.

O QUE OS LIONS CLUBES FAZEM?
Os Lions clubes dedicam-se a fazer a diferença
local e globalmente. Os Leões são muito
conhecidos pelo seu trabalho pela erradicação
da cegueira evitável, mas também participam em
muitos tipos diferentes de projetos, como a
assistência aos necessitados, patrocínio de
intercâmbios internacionais para jovens,
fornecimento de suprimentos para vítimas de
catástrofes naturais e o fornecimento de água
potável a vilarejos afastados.
É por isto que sempre que os Lions clubes
se reunem, os problemas diminuem, e as
comunidades ficam melhores.

POR QUE SE ASSOCIAR A UM
LION CLUBE?
Como um Leão, você terá a oportunidade de
ajudar aos outros, conhecer novas pessoas e
usar o seu talento para provocar um
veradeiro impacto. Você irá desenvolver
novas habilidades, encarar desafios
de frente, cultivar amizades
duradouras, crescer como
pessoa e se divertir muito
ao mesmo tempo.

Estou pronta para ajudar.
Os Leões ajudam onde há necessidade,
nas suas comunidades e em todo o
mundo, com integridade e dedicação
inigualáveis.

VOCÊ TEM
DÚVIDAS?
NÓS TEMOS AS
RESPOSTAS!

Sou corajosa.
Quando se trata de encarar desafios,
a resposta dos Leões é simples:
Nós servimos.

Sou uma líder.
Lions Clubs International prepara líderes.
Os líderes Leões servem em todos os
níveis da organização e supervisionam
tudo, desde o aumento de sócios local até
a direção internacional da organização.

Estou fazendo a diferença.
Os Leões veem o desespero se
transformar em esperança, quando eles
impactam a vida dos menos afortunados,
dos famintos e doentes, dos
desabrigados e abandonados.

Através do
voluntariado
você se sente
valorizada e
necessária. Ele oferece
uma oportunidade
para você
retribuir o
que recebeu.

Mas, os Lions clubes também
aceitam mulheres?
Sim! As mulheres têm servido através de
Lions clubes há vários anos. Em verdade, elas
representam o segmento de crescimento mais
rápido em Lions Clubs International.
Com quanto tempo se deve comprometer?
O clubes realizam reuniões regulres para
planejar os projetos e conduzir suas
atividades, geralmente duas vezes ao mês,
além dos eventos relacionados aos projetos
de serviço. Cada Leão contribui com o tempo
que pode dispor.
Quanto custa?
Há uma joia de admissão única de US$ 25,00,
paga quando se associa a um clube
existente, ou US$ 30,00, quando se funda um
novo clube, além das modestas quotas
anuais. Consulte o seu clube local para obter
mais informações.
Há oportunidades para a minha família?
Sim. Você pode se afiliar a um Lions clube
juntamente com o seu cônjuge e outros
familiares adultos que residam no mesmo
domicílio e receber um desconto nas quotas.
Se você tem filhos mais novos, muitos clubes
convidam as crianças para eventos e
atividades especiais do clube, ensinando-lhes
como o voluntariado é gratificante e os
orientando para terem uma vida dedicada a
ajudar os menos privilegiados. Alguns clubes
inclusive têm um Programa do Leãozinho
para crianças com menos de 12 anos e/ou
patrocinam um Leo clube.

