
PUBLICAÇÕES E PRÊMIOS 
DE AUMENTO DE SÓCIOS 

E NOVOS CLUBES

Recursos para ajudar a atingir as metas do clube 
e o reconhecimento por atingi-las.



AUMENTO DE SÓCIOS
Todos os clubes precisam de sócios para que
possam cumprir seus objetivos de serviços. Os
novos sócios podem trazer para os clubes
ideias novas, outros projetos e maneiras
adicionais de fazer a diferença na comunidade.
As seguintes publicações comunicam
oportunidades sobre o aumento do quadro
social e instruem os novos sócios sobre o
significado de ser Leão.

Ferramentas para recrutamento
Guia de Orientação para Novos Sócios (ME-13): A orientação
oferece a base para os seus novos sócios ajudando-os a entender
como os clubes funcionam, qual o papel que irão exercer e
oferecendo ainda uma imagem geral do distrito, do distrito
múltiplo e de LCI. Este Guia de Orientação para Novos Sócios
oferece informações educacionais sobre a história e propósito dos
Lions clubes, como também, discute a importância de acrescentar
novos sócios e líderes ao seu Lions clube. 

Cerimônias Significativas de Posse de Novos Sócios (ME-22): As
cerimônias de posse marcam o início simbólico da afiliação ao
Lions clube. Este folheto contém sugestões para o planejamento do
evento e textos para a cerimônia.

Simplesmente convide! Guia para o Recrutamento de Novos
Sócios (ME-300): Fazer o seu Lions clube crescer é importante
devido a diferença que cada novo sócio pode provocar na
comunidade. Este guia descreve o processo de cinco etapas para o
aumento de sócios e se destina a clubes que queiram recrutar
novos sócios e prestar mais serviços.

Materiais para recrutamento
Os Leões Fazem a Diferença (ME-40): Este livreto de recrutamento
oferece informações detalhadas sobre quem são os Leões e o que
fazem. Ele inclui ainda um cartão-resposta que pode ser destacado
e completado pelo sócio em potencial. 

Folheto de Afiliação Familiar (MPFM-8): Este folheto explica
como as famílias podem se envolver com os Lions clubes e fazer a
diferença nas comunidades.  

Formulário de Inscrição para Sócios (ME-6B): Em formato
compacto e com visual atraente, o Formulário de Inscrição
certamente causará um impacto positivo nos sócios em potencial.

Eu sou um Leão (ME-37): Esta publicação inovadora tem como
alvo companheiras Leão em potencial e responde a perguntas
comuns, tais como quanto tempo deverão devotar ao Leonismo e o
que fazem os clubes. 

Cartão de Bolso sobre o Lions (ME-33): Sendo usado por vários
Leões como um item indispensável da Inscrição para Sócio ou
como suplemento ao Programa de Orientação de Leões, o Cartão
de Bolso pode ser dobrado facilmente para ficar em um tamanho
compacto. Ele contém diversas informações, como a missão,
propósitos e princípios éticos da associação, além de um breve
histórico.

Folheto do Programa Leo a Leão (LL-1): O Programa Leo a Leão
incentiva os formandos Leos a se associarem de um Lions clube
existente e fundar novos Lions clubes com base em jovens adultos.
O folheto destaca componentes do programa e oferece respostas às
perguntas frequentes. 

Guia de Atividades do Programa Leãozinho (MPFM-33): 
O Guia do Leãozinho contém sugestões para integrar os Leõezinhos
ao clube, estando repleto de atividades condizentes com a faixa
etária que podem ser usadas em reuniões e projetos de serviços. 

Folheto do Programa Leãozinho (MPFM-35): O folheto do
Leãozinho incentiva os clubes a implementarem o Programa
Familiar do Leãozinho e oferece respostas às várias perguntas
sobre o programa.

Livreto do Programa de Pontes para Lionesses (MKLP-1): Este
folheto destaca as oportunidades da afiliação, além dos benefícios
disponíveis para as Lionesses quando se afiliam a um Lions clube
ou quando fundam um Lioness Lions Clube. Ele inclui um
Formulário de Conversão de Lionesses onde os anos de serviço
poderão ser registrados.



Guia de Recrutamento de Jovens Adultos (EX-800): Este guia
ensina aos clubes qual a razão dos jovens adultos estarem
dispostos a servir como voluntários, oferecendo ideias para
revitalizar os programas e atrair este segmento.

Folheto Faça Parte de Algo Importante (EX-801): Esta publicação
tem como alvo os jovens adultos e é útil quando se quer convidar
sócios jovens.

Folheto Lions Clubes Campeões (EX-546): O folheto sobre os
campeões consiste de uma publicação extremamente útil para
convidar novos sócios ou iniciar um Lions Clube Campeão em
Apoio às Olimpíadas Especiais.

Folheto O que o Lions tem a Oferecer (EX-803): Este folheto
explica as opções de clubes disponíveis a jovens adultos, de formas
que possam encontrar um clube que seja certo para eles.

CONSERVAÇÃO DE SÓCIOS
Conservar os Leões existentes é vital para o
sucesso de qualquer clube. Quanto mais 
sócios o clube conseguir conservar, mais
serviços poderão prestar! Ajude a conservar 
os atuais sócios do seu clube, utilizando 
os recursos abaixo. 

Como você classificaria o seu clube? (ME-15 & ME-15B):
Descobrir pequenos problemas para que se possa corrigi-los antes
de se tornarem grandes economiza tempo e recursos. Use esta
simples ferramenta para obter a opinião dos sócios do clube. Siga

as instruções dadas em Como você classificaria o seu clube?
Guia Administrativo para conduzir a pesquisa, determinar os
resultados e criar um plano de ação.

Programa de Mentoramento do Lions (MTR-11: Guia
Básico e MTR-12: Guia Avançado): O Programa de

Mentoramento do Lions ajuda os companheiros a
alcançarem o objetivo de melhor servirem suas

comunidades. Este é um programa de
desenvolvimento pessoal que ajuda os
Leões a perceberem o potencial que
possuem devido aos conhecimentos e
habilidades que podem oferecer. O
programa de mentoramento prepara
pessoas para liderança em Lions clubes
e em suas vidas pessoais também. 

Guia para a Satisfação dos Sócios
(ME-301): Para assegurar que o
Lions clube permaneça saudável e
vital, é preciso considerar a
experiência e as expectativas de
pertencer ao seu clube. Se os sócios
do seu clube se sentem bem-vindos,

confortáveis e se envolvem nos
serviços da comunidade, eles

permanecerão no clube por um longo tempo. Este guia oferece
sugestões para assegurar a satisfação dos sócios.

FUNDE UM NOVO CLUBE
O mundo está em constante evolução, e os
voluntários de hoje estão procurando por novas
formas de se envolverem em questões que são
relevantes, para que possam servir de maneira
adequada aos vários estilos de vida. Este
folheto A Importância de Extensão (EX-545)
destaca como ela impacta os clubes. Embora
os clubes baseados em comunidades façam
parte da nossa tradição, percebemos que nem
todos gostam deste formato. É por isso que
oferecemos vários formatos de clubes, com os
kits correspondentes, para que se possa
escolher, tais como:

• Os Lions clubes tradicionais (KITEXT) são um formato
ideal para reunir grupos de pessoas dedicadas para que
possam efetivamente atender às necessidades de suas
comunidades. Esta opção oferece a flexibilidade de alcançar
novos grupos de pessoas e servir um maior número de
comunidades. Você poderá também considerar utilizar esse
formato para iniciar um clube de interesses especiais (por
ex.: educadores, grupos médicos) ou um clube cibernético.
Recursos oferecidos:

• Folheto de Lions Clube de Interesses Especiais (EX-
544): O folheto descreve a oportunidade para clubes
serem formados tendo como base interesses ou
circunstâncias em comum. Os Clubes Cibernéticos,
Campeões e Lions Quest recebem destaque especial. 

• Guia Lions Clubes Campeões (EX-547): O guia
descreve as etapas para a formação de um Lions Clube
Campeão em apoio às Olimpíadas Especiais.

• Os Lions Clubes Universitários (KITCC) destinam-se a
estudantes universitários, administradores, professores e ex-
alunos de faculdades ou universidades, bem como a outros
indivíduos que desejam contribuir com a comunidade. Os
sócios servem à comunidade universitária e desenvolvem
excelentes habilidades de liderança e empresariais. Além
disso, os alunos terão o direito de receber quotas especiais
com desconto para suavizar o preço da afiliação.

• Os Lioness Lions clubes (KITEXT+MKLP1) oferecem às
Lionesses atuais e anteriores uma oportunidade de honrar
sua história no Leonismo e, ao mesmo tempo, usufruir dos
benefícios e privilégios ser companheira Leão. As atuais e
ex-Lionesses recebem crédito pelos seus anos de serviço
como Lionesses, sendo reconhecidas com um distintivo
especial.

• Os Leo Lions clubes (KITEXT+LL-1) oferecem uma
transição fácil de Leo para Lions clubes, com o oferecimento
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de quotas especiais com desconto aos formandos Leo e a
seus colegas para que possam fundar um Leo Lions clube,
com no mínimo 10 formandos Leos abaixo de 30 anos
de idade. 

• Os núcleos (KITBR) permitem que um grupo pequeno de
pelo menos cinco pessoas formem um Lions Clube para que
possam imediatamente fazer a diferença na comunidade. Os
sócios são Leões afiliados a um Lions “clube padrinho”,
tendo autonomia para escolher seus próprios projetos
e atividades.

Todos os materiais estão disponíveis no website para download.
Faça uma busca pelo título ou número da publicação.

PRÊMIOS
Convites para Sócios e Prêmios de Conservação   
Seja recompensado por usar técnicas de
convites, patrocínio e conservação.

Programa de Prêmio de Sócios Chave (ME-36): O Programa de
Prêmios de Sócios Chave oferece reconhecimento individual aos
Leões pelo número de novos sócios recrutados e patrocinados. 

Programa Anual de Aumento de Sócios (YRG-15): O Programa
Anual de Aumento de Sócios oferece premiação aos clubes e Leões
individualmente, que tenham convidado novos associados. 

Prêmio de Afiliação Familiar: O Emblema de Estandarte de
Afiliação Familiar é concedido aos novos clubes que recrutem 10
ou mais novos sócios familiares no momento da fundação.

Distintivos Familiares do Distrito: São concedidos aos
governadores de distrito que atenderem aos devidos critérios
durante o ano fiscal para receberem um dos seguintes prêmios:

• Distintivo com um Cristal –concedido aos distritos que
tenham acrescentado 30 novos sócios familiares ou uma
nova família ao Lions clube que tenha no mínimo 40 por
cento de sócios familiares

• Distintivo com Dois Cristais –concedido aos distritos que
tenham acrescentado 30 novos sócios familiares e também
uma nova família ao Lions clube que tenha no mínimo 40
por cento de sócios familiares. 

Unidos em Serviço: O Prêmio Unidos em Serviço desafia os
governadores de distrito a conseguirem um ganho líquido de 25 ou
mais companheiras Leão no distrito durante o ano fiscal. 

O Programa do Prêmio Chevron Comemorativo: Reconhece os
Leões por seu serviço de longo prazo, a partir de 10 anos de
serviço e continuam em incrementos de cinco anos. Existem dois
tipos de chevrons cujos detalhes são diferentes: o Chevron
Monarca de Fundador, disponível somente para os sócios
fundadores de clubes, e o Chevron Monarca.

Prêmios por Aumento de Sócios para Fundadores: O Programa de
Aumento de Sócios para Fundadores reconhece governadores de
distritos e coordenadores de distrito e distrito múltiplo da GMT
pelo aumento de sócios no distrito.

Prêmios pelo Desenvolvimento de Novos Clubes: Para destacar a
importância desta realização, Lions Clubs International oferece
uma série de prêmios especiais para reconhecer os serviços
prestados pelos Leões que se dedicam à extensão.

Prêmios de Extensão: Serão concedidos prêmios de extensão aos
dois Leões que, na opinião do governador de distrito em exercício,
tiverem prestado o maior nível de assistência na organização de
um novo Lions Clube. Os Leões indicados recebem o prêmio por
fundarem 1 a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 e 150 clubes.

Prêmio de Extensão para Governadores de Distrito: Oferecem
reconhecimento aos ex-governadores de distrito imediatos que
fundaram um ou mais clubes dentro dos seus distritos. Um
distintivo de grande prestígio é personalizado para destacar o
número de clubes constituídos durante o ano de mandato.

Emblema de Estandarte de Patrocinador de Novo Clube: Os clubes
que patrocinarem novos clubes receberão um emblema para ser
colocado no estandarte do clube. 

Emblema de Estandarte de Clube Universitário: Os Lions clubes
que patrocinam novos clubes universitários recebem um belo
emblema de estandarte.

Distintivo do Prêmio de Clube Universitário: O distintivo será
oferecido a até dois Leões que ajudarem na formação de um
Lions Clube Universitário, conforme determinado pelo
governador de distrito. 

Emblemas de Estandarte de Núcleo: O clube que patrocinar um
núcleo receberá um Emblema de Estandarte de Núcleo para ser
orgulhosamente ostentado no estandarte do clube.  

Prêmio de Núcleo: Os representantes do núcleo são reconhecidos
com um distintivo de prestígio quando se forma um novo núcleo.
O distintivo é enviado ao presidente do clube padrinho,
juntamente com o emblema de estandarte para ser conferido.

Os prêmios de aumento de sócios e de novos clubes são
automaticamente enviados por LCI no momento adequado.


