Os Lions Clubes se Enquadram
ao seu Estilo de Vida
Lions Clubs International oferece uma oportunidade que se
adéqua ao seu estilo de vida. Seja oferecendo suas mãos
caridosas para ajudar, ou exercendo um papel de liderança
o Lions tem uma opção para você.
Ser Leão significa transformar as vidas dos demais, sendo
que poderá se comprometer com o tempo que desejar,
conforme permitir a sua agenda.
O tempo que você dedica ao clube depende principalmente
das atividades de serviço nas quais estará envolvido. Na
sua maioria, os clubes se reunem uma ou duas vezes por
mês para planejarem projetos, oferecerem serviços
comunitários ou discutir os assuntos do clube.

Os Lions Clubes Oferecem
Experiências Inusitadas
Você está interessado em ajudar aos seus semelhantes e
conhecer novas pessoas? Como Leão, você irá:
• Usar os seus talentos para causar um impacto local
e em âmbito mundial
• Adquirir novas habilidades
• Superar desafios
• Cultivar amizades duradouras
• Descobrir mais sobre você mesmo
Ao voluntariar o seu tempo, você estará ajudando aos mais
necessitados, o que lhe dará a sensação de orgulho e do
dever cumprido.
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Os Leões
Fazem a Diferença

Todos os dias, em todos os lugares

Os Leões ajudam, sempre que necessario — em nossas comunidades e no mundo inteiro.

Como afiliar-se ao Lions

Benefícios para
os sócios

Há muitas razões para se associar. Como Leão, você irá:
• Ajudar a comunidade e adquirir habilidades valiosas

A afiliação a qualquer Lions Clube é feita mediante convite.
Caso esteja interessado em ser convidado a ingressar em
um Lions clube:
• Visite ‘Como tornar-se um Leão’ no nosso website
ou use o ‘Localizador de Clubes’ para obter
informações sobre os clubes em sua área.
• Envie o formulário abaixo para o seu Lions clube
local por correio ou entregue pessoalmente.
• Contato na sede de Lions Clubs
International: newmemberinquiry@lionsclubs.org.

• Causar um impacto positivo nas vidas das pessoas local e internacionalmente
• Aprender a ser um líder – para liderar uma
organização respeitada.

Quem são os Leões?
Os Leões atendem às necessidades de nossas comunidades
locais e em todo o mundo. Nossos mais de 1,35 milhão de
sócios em 206 países e regiões geográficas são muito
diferentes em diversos aspectos, mas todos nós acreditamos
no mesmo ideal— a comunidade é o que fazemos dela.

• Desenvolver rede de contatos profissionais em
sua comunidade e com associados do Lions em
todo o mundo

Formulário de Interesse na
Afiliação ao Lions Clube

• Energizar a sua vida e divertir-se

Estou interessado em aprender mais sobre a
afiliação ao Lions. Entre em contato comigo
com informações sobre o seu clube.

Você irá desenvolver-se pessoal e profissionalmente, além de
saber que o seu trabalho vale a pena e é apreciado.

______________________________________________
Nome
______________________________________________

Os Leões Servem
Apesar dos Leões serem bem conhecidos pelas suas
iniciativas de sucesso em prol da visão, os serviços
Leonísticos oferecidos são tão diversificados como os
nossos sócios. Mas também prestamos trabalho voluntário
em diferentes tipos de projetos junto às comunidades, como
pela preservação do meio ambiente, alimentando os famintos
e ajudando os idosos e deficientes.

Os Leões Fazem a Diferença
Como a organização beneficente oficial de Lions Clubs
International, LCIF (Lions Clubs International Foundation)
apoia os trabalhos solidários dos Leões, fornecendo
subsídios para seus esforços humanitários local e
internacionalmente. Juntos, os Leões e LCIF trabalham
ativamente para erradicarem a cegueira, apoio aos jovens,
atendimento em casos de catástrofes e para atenderem
necessidades humanitárias.

Todos os dias, em todos os lugares

Endereço
______________________________________________
City, Estado, CEP
______________________________________________
Telefone
____________________________________
E-mail

www.lionsclubs.org

