
PROGRAMAS DE EXTENSÃO  

 

Resumo do Programa:  
A organização de um novo Lions clube, que se chama extensão, oferece a mais pessoas a oportunidade 
de fazer a diferença no mundo, prestar assistência aos carentes e implementar novos projetos 
comunitários. 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. Mesmo que os clubes baseados em comunidades sejam parte da 
nossa tradição, este formato pode não ser o melhor para todos. É por isso que Lions Clubs International 
oferece vários formatos de clubes a escolher, tais como: 

 O Lions clube tradicional é um formato ideal para reunir grupos de pessoas dedicadas para que 
possam atender às necessidades comunitárias de forma abrangente. Esta opção oferece a 
flexibilidade de alcançar novos grupos de pessoas e servir um maior número de comunidades.  

 Os Lions Clubes Universitários destinam-se a estudantes universitários, administradores, 
professores e ex-alunos de faculdades ou universidades, bem como a outros indivíduos que 
desejem contribuir com a comunidade. Os associados 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 Leo Lions clubes oferecem uma transição fácil de Leo para Lions clubes, com o oferecimento 
de quotas especiais com desconto aos formandos Leo e a seus colegas. Para que um Leo Lions 
clube seja formado, será necessário haver no mínimo 10 formandos Leo abaixo de 30 anos de 
idade. 

 Os núcleos permitem que um pequeno grupo de pessoas forme um Lions Clube e comece 
imediatamente fazer a diferença na comunidade. Os associados são Leões afiliados a um Lions 
"clube matriz", tendo autonomia para escolher seus próprios projetos e atividades. 

 
Os Lions clubes de interesses especiais são clubes fundados com base em um interesse ou 
circunstância especial; os associados podem compartilhar um hobby, profissão, cultura ou etnia: 
 

 Considerar a formação de um clube familiar e incluir associados da família e crianças nas 
atividades do clube. Os associados familiares podem receber quotas especiais com desconto e 
as crianças podem se envolver através do Programa do Leãozinho. 

 Talvez um grupo tenha o mesmo hobby, um projeto comunitário no qual gostaria de trabalhar ou 
deseja oferecer trabalho voluntário com seus colegas de trabalho. Se esse for o caso, poderá 
formar um clube de interesse especial que foca em algum elemento que os associados 
potenciais tenham em comum. Que tal fundar um Lions clube Campeão em apoio às Olimpíadas 
Especiais ou Lions Quest? 

 

Perguntas frequentes: 
O que é necessário para se fundar um novo clube?  

 20 ou mais associados fundadores 

 Um clube, divisão, região, gabinete de distrito ou comitê de distrito patrocinador. 

 Formulário de solicitação de emissão da carta constitutiva preenchido e informe de associados 
fundadores 

 Aprovação do governador do distrito 

 Pagamento das joia de fundação e formulários de certificação pertinentes 
 
Quais são taxas de fundação?  

 Novo associado fundador: US$ 30  

 Transferência de associado fundador: US$ 20 

 Associados Familiares: Todos os membros da família pagam a taxa única de associado 
fundador. 



 Associados Estudantes: Estão isentos de pagamento da joia de admissão, clubes universitários 
ou com a maioria de associados estudantes devem pagar antecipadamente por um ano de 
quotas internacionais 

 Leos vigentes ou ex e jovens adultos qualificados: Isenção do pagamento de joia 

 Associados do Núcleo: Quando um núcleo o se converte em clube, os associados do núcleo em 
dia com as suas obrigações recebem isenção da joia de admissão quando o clube é fundado 

 
O novo clube será cobrado por quotas internacionais proporcionais, assim que for fundado. 
 
Quando acontece a solenidade de entrega da carta constitutiva?  
A solenidade de entrega da carta constitutiva é uma atividade opcional, mas geralmente a solenidade 
acontece dentro de 90 dias após a sua aprovação. Todos os associados que ingressarem no novo clube 
dentro de 90 dias após a sua aprovação ou antes da entrega solene da carta constitutiva, o que ocorrer 
primeiro, serão considerados associados fundadores.  
 

Materiais disponíveis: 
 Kit de extensão de Novo Clube (KITEXT) 

 Kit de Lions Clube Universitário (KITCC) 

 Kit de Núcleo (KITBR) 
 

Datas importantes: 
 20 de junho: O Formulário de Fundação de Lions Clube, juntamente com os prêmios de 

extensão correspondentes, deverão ser recebidos na sede de LCI até o final do expediente do 
dia 20 de junho, para serem creditados nos registros do ano Leonístico atual.  

 

Contato em LCI: 
Departamento de Operações para Associados 
Telefone: 630-203-3831 
Email: newclubs@lionsclubs.org  

mailto:newclubs@lionsclubs.org


PROGRAMA DE NÚCLEO 

 

Resumo do Programa:  
O núcleo permite que um grupo pequeno de pessoas forme um Lions clube e passe imediatamente a 
fazer a diferença na comunidade. A formação de um núcleo cria uma oportunidade para os Lions clubes 
se expandirem, quando há menos de 20 associados e não é possível fundar um novo clube, ou para os 
associados que talvez não se encaixem no clube matriz por causa de horários de reuniões, quotas, 
grupo demográfico, etc. 
 
Os associados do núcleo integram um Lions clube "matriz" mas têm autonomia para realizar reuniões e 
escolher seus próprios projetos e atividades. Com capacidade de tomar decisões sobre projetos, os 
requisitos de frequência, o uso de fundos e muito mais, os núcleos têm quase a mesma autonomia dos 
Lions clubes. 
 
Um núcleo é uma ótima forma de aumentar o quadro de associados. Por exemplo, o seu clube pode criar 
um núcleo constituído por cônjuges ou usá-lo como uma oportunidade para convidar uma geração mais 
jovem a se associar ao Lions na forma de um núcleo de clube universitário. Os núcleos também podem 
ser uma maneira de converter Lioness clubes em associados ativos de Lions. Ele proporciona uma 
maneira para as companheiras Leão se tornarem parte do clube matriz, enquanto ao mesmo tempo 
operam separadamente. 
 

Perguntas frequentes: 
Quantos associados são necessários para a formação de um núcleo?  
Um mínimo de cinco associados é necessário para a formação de um núcleo, incluindo um presidente, 
secretário e tesoureiro. 
 
Como o clube matriz mantém a comunicação com o núcleo?  
O clube matriz nomeia um representante do núcleo para atuar como elo entre a matriz e o núcleo. O 
representante no núcleo participa das reuniões do núcleo e atua como conselheiro para assegurar o 
crescimento e sucesso do núcleo.  
 
Quais são taxas adequadas?  
Ao se associar a um núcleo, paga-se joia de admissão e quotas internacional regulares. Quando um 
núcleo o se converte e funda um novo clube, os associados do núcleo em dia com as suas obrigações 
estão isentos de joia de admissão. O secretário do clube patrocinador assina e envia o Formulário de 
Conversão de Núcleo (CB-21) para certificar a transferência de associados. 
 
O Programa de Núcleo pode ser usado para outros grupos?  
Sim. Em lugares onde os cônjuges geralmente pertencem a clubes separados, ou querem juntar clubes 
separados, eles também podem fazer parte de um núcleo apenas para os cônjuges - e se beneficiar da 
estrutura de quotas familiares. Os clubes também podem usar o Programa de Núcleo como uma 
oportunidade para convidar uma geração mais jovem para se associar ao Lions ou iniciar um núcleo de 
clube universitário. 
 

Materiais disponíveis: 
 Kit de Núcleo (KITBR) 

 Notificação de Formação de Núcleo (CB-1) 

 Relatório de Associados do Núcleo (CB-2) 

 Guia para Núcleos (CB-4) 

 Folheto para Núcleos (CB-17) 

 Formulário de conversão de núcleo (CB-21) 
 

 

Prêmios disponíveis: 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/cb21.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/cb21.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/cb1.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/cb2.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/cb4.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/cb17.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/cb21.pdf


 

 Emblema de Estandarte de Patrocinador de Clube: O clube que patrocinar um novo clube 
receberá um emblemas de estandarte comemorativo. 

 

Contato em LCI:  
Departamento de Operações para Associados 
Telefone: 630-203-3831 
Email: newclubs@lionsclubs.org 
 

mailto:newclubs@lionsclubs.org


PROGRAMA LIONS CLUBES UNIVERSITÁRIO  

 

Resumo do Programa: 
Os Lions clubes formados em colégios e universidades oferecem a oportunidade para que os alunos e a 
comunidade do campus universitário possam congregar e superar desafios singulares, além de 
desenvolver habilidades de liderança, administração de projetos, além do aprendizado em prestação de 
serviços. Através da participação do clube, os estudantes aprendem como identificar necessidades 
comunitárias e aplicar técnicas de resolução de problemas para abordar problemas reais em suas vidas 
diárias. 
 

Perguntas frequentes: 
Os Lions Clubes Universitários podem incluir estudantes, administradores, funcionários, ex-alunos e 
membros do corpo docente. Tal estrutura forma um forte elo entre os estudantes e os professores. 
 
Quais são os benefícios para os associados estudantes? 

 Oportunidade de servir a comunidade universitária, local e mundial 

 Pertencer à maior organização de clubes de serviços do mundo 

 Treinamento de liderança 

 Fortalecer as habilidades de gerenciamento de negócios 

 Fazer contatos 

 Experiência comprovada para o currículo 

 Possibilidade de transferência de afiliação 
 
Quais são os benefícios para a universidade? 

 Oferece oportunidades de liderança aos estudantes 

 Oferece afiliação em um clube de serviços de renome 

 Aumenta o oferecimento de serviços humanitários para a universidade e comunidade imediata 

 Lança iniciativas de relações públicas na comunidade através de projetos de serviço de 
evidência  

 Apoio de Lions Clubs International com extensa rede de voluntários 
 
Como o programa de Associado Estudante beneficia o Programa de Lions Clube Universitário?  
O Programa de Associado Estudante incentiva a participação dos alunos ao estender a eles a concessão 
de quotas especiais. Os estudantes de até 30 anos de idade, matriculados em uma instituição de ensino, 
receberão uma isenção da jóia de admissão, pagando apenas a metade das cotas internacionais. Os 
Lions clubes universitários recebem um período ampliado de ajuste de faturamento para acomodar uma 
programação típica escolar. Os Lions Clubes Universitários e clubes cuja maioria seja de estudantes 
devem pagar antecipadamente um ano de quotas internacionais ao preço de estudante no momento da 
fundação. 
 
Os estudantes acima de 30 anos que estejam se afiliando ao um Lions Clube Universitário 
poderão receber descontos? 
Sim. Os estudantes acima de 30 anos poderão se beneficiar de uma jóia de admissão reduzida, no valor 

de US$10 após a apresentação do Formulário de Certificação de Associado Estudante (STU-5). As 
quotas internacionais integrais deverão vigorar, mas não exigem pagamento prévio. 
 

Materiais disponíveis: 
 Kit de Lions Clube Universitário (KITCC) 

 Guia para o desenvolvimento de Lions Clubes Universitários (EX517) 

 Livreto sobre Lions Clubes Universitários (EX-537) 

 Pôster de Lions Clubes Universitários (EX-538) 

 Folheto sobre Lions Clube Universitário (EX-514) 

 Formulário de Certificação de Associado Estudante (STU-5) 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ex517.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ex537.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ex538.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ex514.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/stu5.pdf


Prêmios disponíveis: 
 Emblema de Prêmio Universitário: O emblema de estandarte será concedido ao Lions Clube que 

patrocinar um novo Lions Clube Universitário. 

 Distintivo do Prêmio de Clube Universitário: O distintivo será oferecido a todos os Leões que 
ajudarem a criar um Lions Clube Universitário, conforme determinado pelo governador de 
distrito. 

 

Datas importantes:  
 31 de março/30 de setembro: Os Clubes Universitários podem alterar a lista de associados até 

31 de março para a fatura as quotas internacionais de janeiro e até 30 de outubro para a fatura 
as quotas internacionais de julho.  

 21 de julho a 21 de janeiro: Os clubes universitários são normalmente cobrados das quotas 
semestrais em julho e janeiro, sendo que o pagamento deverá ser enviado à sede no mais tardar 
até 21 de julho e 21 de janeiro, respectivamente. 

 

Contato em LCI:  
Perguntas relativas a clubes universitários, contate: 
Departamento de Operações para Associados 
Telefone: 630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Central de Apoio ao MyLCI 
Email: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Centro de Atendimento ao Associado  
Telefone: 630-203-3830 
Email: Memberservicecenter@lionsclubs.org 
 

mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:Memberservicecenter@lionsclubs.org


PROGRAMA LEO A LEÃO  

 

Resumo do Programa:  
Os Leo-Lions clubes são formados com o intuito de oferecer uma transição aos formandos Leo para que 
possam aprimorar as habilidades desenvolvidas como Leos, podendo aplicá-las ao tornarem-se Leões. 
Para facilitar esta transição, Lions Clubs International está oferecendo um desconto especial nas quotas, 
como também uma oportunidade emocionante para os ex-Leos formarem novos clubes e convidarem 
jovens que tenham a mesma mentalidade. 
 

Perguntas frequentes: 
Existe algum requerimento especial para fundo um Leo-Lions Clube? 
Sim. Será necessário haver no mínimo 10 ex-Leos que tenha sido Leos por pelo menos um ano e um dia 
para fundar um Leo-Lions clube com pelo menos 20 associados. Os ex-Leos e os jovens adultos que 
forem recrutados até a idade de 30 anos se qualificarão a participar do Programa Leo a Leão e receber a 
isenção da taxa de fundação, pagando apenas as quotas internacionais. Exige-se certificação. 
 
De que forma os Leo-Leões e os jovens adultos podem se certificar? 

Os novos clubes deverão apresentar o Formulário de Transferência de Anos de Serviço e Certificação Leo 

a Leão (LL-2) para cada Leo e jovem adulto, juntamente com o pedido de carta constitutiva. Os clubes 
em funcionamento deverão enviar formulários de cerificação junto com os MMR, ou relatórios online 
usando o MyLCI, selecionando “Leo Leão” ou "jovem adulto" na caixa de opções de tipos de associado, 
quando reportarem um novo Leo-Leão ou jovem adulto. 
 
Quem pode se afiliar de um Leo-Lions clube? 
Qualquer indivíduo que atenda aos requerimentos de afiliação ao Lions será elegível a se afiliar a um 
Leo-Lions clube. Entretanto, os associados acima de 30 anos não se qualificam ao desconto de quotas 
do Programa Leo a Leão.  
 

Materiais disponíveis: 
 Formulário de Transferência de Anos de Serviço e Certificação de Leo a Leão (LL-2) 

 Folheto Oportunidade especial para formandos Leo (LL-1) 
 

Contato em LCI:  
Perguntas relativas ao contato nos Leo-Lions clubes: 
Departamento de Operações para Associados 
Telefone: 630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Central de Apoio ao MyLCI 
Email: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Centro de Atendimento ao Associado  
Telefone: 630-203-3830 
Email: Memberservicecenter@lionsclubs.org 
 

  

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ll1.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:Memberservicecenter@lionsclubs.org


LEÃO ORIENTADOR CERTIFICADO 

 

Resumo do Programa:  
O curso de Leão Orientador Certificado foi criado para ajudar o Leão orientador a desenvolver um 
programa prático e personalizado para um novo clube, bem como para familiarizá-lo com as últimas 
ferramentas e treinamentos para que este importante Leão possa apoiar o clube de forma eficaz.  
 
O curso pode ser feito individualmente ou ministrado por um instrutor e cobre as seguintes seções:  
 

 Seção 1: Habilidades de um Leão Orientador bem-sucedido: Esta seção permite que os 
participantes analisem as habilidades de liderança necessárias para servirem de forma eficaz e 
identificarem as habilidades que os Leões julgam necessárias para desenvolvimento adicional.  

 Seção 2: Comece na direção certa, torne-se um especialista: Esta seção familiariza o 
participante com as ferramentas e treinamentos disponíveis que poderão ser utilizados para criar 
um programa de treinamento personalizado especialmente para os dirigentes do clube.  

 Seção 3: Forme uma Equipe Mentora de Dirigentes de Clube: Esta seção descreve como 
identificar e utilizar outros Leões experientes, que tenham habilidades especializadas que 
combinem com as necessidades dos dirigentes do clube, organizando-os em uma equipe 
mentora eficaz para o clube.  

 Seção 4: Prepare o treinamento dos dirigentes de clube: Esta seção oferece ao Leão 
orientador um modelo de treinamento que começa com ensinamentos básicos que proporcionam 
uma fundação sólida para o treinamento oferecido pela divisão ou distrito.  

 Seção 5: Recursos para o Leão Orientador: São recursos fundamentais oferecidos ao Leão 
Orientador e/ou ao clube, como ideias para reuniões de clube, itens de um treinamento e a 
“Linha Direta do Leão Orientador” para apoiar as necessidades específicas dos clubes.  

 Seção 6: Reestruturação de Clube: Esta nova seção foi concebida para aplicar as ferramentas 
e técnicas do Leão Orientador Certificado para reconstruir clubes em dificuldades ou cancelados. 
Ela inclui um formulário de avaliação para ajudar a identificar os pontos fortes clubes e desafios, 
um formulário de inscrição e um módulo de PowerPoint adicional para oficinas ao vivo. 

 
Depois do curso, os participantes deverão completar um exame e enviar o Formulário de Verificação de 
Término do curso e o exame para a sede de LCI. Os participantes de sucesso receberão um certificado 
em reconhecimento a esta grande realização, sendo incluídos no banco de dados dos Leões 
orientadores para utilização dos governadores de distrito. O governador poderá utilizar a lista para 
nomear os Leões mais qualificados para servirem os clubes.  
 
Veja que desde de 4 de outubro de 2010, os Leões orientadores certificados devem fazer novamente o 
curso, a cada três anos, para manter a certificação.  
 

Perguntas frequentes:  
Onde posso encontrar o curso?  
O material do curso está disponível no website de LCI, e você pode encontrá-lo digitando Leão 
Orientador Certificado na sua caixa de busca.  
 

Quando seria aconselhável fazer o curso?  
Assim que possível, conclua o curso antes de ser incumbido de auxiliar um clube. Assim, você terá 
tempo para entender devidamente o material e traçar um plano de desenvolvimento para o clube.  
 

Sou Leão há muitos anos, por que precisaria fazer o curso?  
Mesmo os Leões experientes se beneficiam do curso, porque este oferece os materiais mais atualizados 
e os últimos programas lançados. Ele também lhe oferece uma estratégia detalhada e estruturada para 
desenvolver o seu plano de apoio sem negligenciar nenhum ponto importante.  
 



Ao terminar o Curso, serei automaticamente nomeado para auxiliar um clube?  
Não, o Governado de Distrito nomeia um Leão Orientador quando um novo clube é fundado ou quando 
acha que um clube esteja enfrentando dificuldades. Contudo, os Governadores de Distrito dispõem de 
uma lista para auxiliá-los na seleção de Leões qualificados para o clube.  
 

Materiais disponíveis:  
Para acessar os materiais do curso, visite o site www.lionsclubs.org e digite Leão Orientador Certificado 
na caixa de busca, ou você pode solicitar os pacotes para o curso, o manual do instrutor e a 
apresentação para o treinamento em PowerPoint, contatando a Divisão de Administração de Distritos e 
Clubes pelo telefone 630-468-6859, ou iberoamerican@lionsclubs.org  

 

Contato em LCI:  
Divisão de Administração de Distritos e Clubes  
Telefone: 630-468-6859  
Email: iberoamerican@lionsclubs.org 
  

http://www.lionsclubs.org/
mailto:iberoamerican@lionsclubs.org
mailto:iberoamerican@lionsclubs.org


PROGRAMA DE SUBSÍDIO PARA AUMENTO DE ASSOCIADO 

 

Resumo do Programa: 
Para auxiliar os distritos e os distritos múltiplos a conquistarem estes novos mercados ou testarem novas 
estratégias de marketing, o Comitê de Aumento de Associados alocou fundos para Subsídios para 
Aumento de associados.  
 
Cada subsídio aprovado oferece o ressarcimento de 75% das despesas aprovadas para o projeto, até 
US$ 5000,00 por distrito e até US$ 10.000,00 por distrito múltiplo, conforme descrito nas Regras de 
Auditoria para subsídios que se qualifiquem em categorias específicas.  
  

Perguntas frequentes: 
Quanto está disponível para as iniciativas propostas para aumento de associados e novos 
clubes?  
Para assegurar representatividade em nível mundial, não pode ser concedido em subsídios mais de US$ 
15.000,00 a áreas jurisdicionais maiores (I, III, IV e VI) e US$ 5000,00 a áreas jurisdicionais menores (II 
e V) por ano Leonístico. Podem ser concedidos fundos adicionais na Reunião da Diretoria de 
março/abril, se houver verba disponível de outras áreas. 
 
A aprovação da proposta será considerada, se houver verba remanescente de outras áreas 
jurisdicionais.  
 
Como funciona o processo de solicitação? 
A Equipe de Marketing irá analisar preliminarmente todas as inscrições para assegurar que estas 
estejam completas e que as estratégias de marketing a serem empregadas sejam viáveis. É possível 
que funcionários da equipe entrem em contato com o solicitante para obter informações adicionais e 
discutir a oportunidade de aumento de associados. As inscrições que atenderem aos requisitos 
estabelecidos serão então analisadas pelo Comitê de Aumento de Associados para a aprovação final.  
 
Será dada prioridade aos distritos que estabeleceram metas elevadas de formação de novos clubes e 
aumento de associados. O plano deverá resultar na fundação de no mínimo dois novos clubes e/ou o 
recrutamento de 100 novos associados. Durante as reuniões da diretoria são analisadas as solicitações 
de subsídios. É necessária a assinatura do vice-governador de distrito em todas as solicitações de 
subsídio analisadas na Reunião da Diretoria de março/abril.  
 
Qual é o prazo para uso do subsídio? 
Assim que o subsídio é concedido, todas as áreas devem implementá-lo e concluir suas iniciativas em 
até 18 meses a partir da data da concessão. Durante este período, as atividades serão coordenadas em 
conjunto com os funcionários de LCI, que oferecerão apoio profissional. 
 
Aqueles contemplados com subsídios não podem se inscrever para outro subsídio até que se encerre o 
período de 18 meses, mesmo que a verba tenha sido integralmente usada. 
 

Materiais disponíveis: 
 Solicitação de Subsídio para Aumento de Associados (MGA) 

 

Datas importantes:  
 As solicitações de subsídios devem ser recebidas por LCI pelo menos 45 dias antes da próxima 

reunião da diretoria para que possa ser discutida durante a referida reunião.  

 As áreas que atingiram a destinação máxima da verba podem enviar uma solicitação 45 dias 
antes da reunião da diretoria de março/abril.  

 

 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mga.pdf


Contato em LCI:  
Equipe de Marketing 
Telefone: 630-203-3846 
Email: membershipgrants@lionsclubs.org 

mailto:membershipgrants@lionsclubs.org


PROGRAMA DE LEO CLUBES 

 

Resumo do Programa: 
Os Leo clubes fazem parte da rede de Lions International, sendo organizados e patrocinados pelos Lions 
clubes, em âmbito internacional. Somos aproximadamente 6.700 Leo clubes em mais de 140 países e 
áreas geográficas. As atividades e projetos dos Leo clubes proporcionam melhorias às comunidades e 
ajudam os jovens a desenvolverem e praticarem a liderança, aprendendo habilidades organizacionais e 
sociais. O envolvimento em um Leo clube incuta nos jovens o comprometimento eterno em ajudar as 
pessoas. 
 
Os Leo clubes estão abertos para os jovens de bom caráter que tenham interesse em servir suas 
comunidades. Tendo como base a escola ou a comunidade, os Leo clubes estão divididos em dois 
módulos: Alfa e Ômega. Os Leo clubes Alfa foram criados para jovens entre 12 a 18 anos de idade. Este 
módulo visa o desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes. Os Leo clubes Ômega foram criados 
para jovens adultos entre 18 e 30 anos de idade. Este módulo visa o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos jovens adultos. 
 

Perguntas frequentes: 
Como faço para organizar um Leo clube? 
Informações sobre como organizar um novo Leo clube estão contidas no Kit de Organização de Leo 
Clube, o qual pode ser obtido gratuitamente do Departamento do Programa de Leo Clubes na sede 
internacional. Entre em contato com leo@lionsclubs.org para solicitar um kit.  
 
Qual é o custo para o patrocínio de um Leo clube? 
Os Lions clubes patrocinadores devem pagar uma taxa única de US$ 100,00 pela organização de um 
Leo clube. Esta taxa cobre: 

 Certificado de Organização 

 Kit de dirigentes de Leo Clube 

 Kit de patrocínio de Leo Clube 

 Distintivos de lapela Leo para cada um dos associados fundadores 
 
Para cobrir os custos administrativos do Programa Leo Clube, os Lions clubes patrocinadores pagam 
uma taxa adicional anual Leo no valor de US$ 100. Esta taxa é cobrada na conta do Lions clube 
patrocinador todo mês de julho. A taxa é excluída no ano Leonístico em que o Leo clube é certificado. 
 
Qual é o relacionamento entre o Lions clube patrocinador e o Leo clube? 
O Lions clube patrocinador é responsável pela orientação e aconselhamento do Leo clube. Ao trabalhar 
com os Leos, os Leões asseguram que o Leo clube patrocinado funcione dentro das normas de Lions 
Clubs International. Os Leões supervisam os Leos de uma maneira aberta e construtiva. 
 
Há limites de idade para os Leos? 
Sim. Os associados de Leo clubes devem ter entre 12 e 30 anos. Os Leo clubes Alfa foram criados para 
jovens entre 12 a 18 anos de idade e os Leos associados de clubes Omega devem ter 18 até 30 anos de 
idade.   
 
Pode mais que um Lions clube patrocinar o mesmo Leo clube? 
Sim. Com aprovação por escrito do governador do distrito, dois ou mais Lions clubes podem patrocinar 
um mesmo Leo clube. Os Lions clubes patrocinadores terão a mesma representação no comitê de 
conselheiros do Leo clube. Um dos Lions clubes patrocinadores deve ser designado para servir como o 
elo permanente entre a sede internacional para questões de cobrança e administração. Não há limite 
para o número de Leo clubes que um único Lions clube possa patrocinar. 
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Pode o patrocínio de um Leo clube ser transferido para outro Lions clube? 
Sim. Deve-se enviar uma carta de um dirigente do novo Lions clube patrocinador (declarando que aceita 
o patrocínio) ao Departamento do Programa de Leo Clubes juntamente com uma carta de um dirigente 
do Lions clube patrocinador anterior (declarando que ele abandona patrocínio). 
 
Pode um núcleo ou um Lioness clube patrocinar um Leo clube? 
Não. Somente os Lions clubes podem patrocinar Leo clubes. Os associados de núcleos e de Lioness 
clubes podem ser vice-conselheiros de Leo clubes. 
 
O que acontece a um Leo clube quando o Lions clube patrocinador é colocado em status quo ou 
é cancelado? 
Um Leo clube não é imediatamente afetado quando o seu Lions clube patrocinador é colocado em status 
quo. Se o Lions clube patrocinador for posteriormente cancelado, o Leo clube tem 180 dias para 
encontrar um novo Lions clube patrocinador, antes que ele também seja cancelado. 
 
Como um Leo clube reporta os seus relatórios anuais de dirigentes e mensais de atividades e 
movimento de associados à Sede Internacional? 
Deve-se enviar as informações sobre os associado e dirigentes de Leo clube via MyLCI. 
 
Para proteger a privacidade dos dados dos associados, é necessário uma senha para usar o MyLCI. Os 
dirigentes do Leo clube e assessores de Leo clubes usam seu número de associado de LCI para 
registrar o seu próprio nome de usuário e senha. Com o processo de inscrição no MyLCI, a senha do 
usuário permanece a mesma de ano para ano, mas é desativada se não continuar o mandato. Após a 
inscrição, o nome de usuário e senha proporcionam acesso a todas as funções necessárias do MyLCI, 
mesmo que o dirigente detenha vários cargos no clube, distrito ou distrito múltiplo. As funções do MyLCI 
que estão disponíveis para cada dirigente dependem das suas funções vigentes dentro da associação. 
Para obter mais informações sobre a inscrição no MyLCI, entre em contato com o mylci@lionsclubs.org. 
 
Como um distrito ou distrito múltiplo Leo reporta os seus relatórios anuais de dirigentes à Sede 
Internacional? 
 
Como o MyLCI ainda não está disponível para os distritos e distritos múltiplos Leo, cada distrito e distrito 
múltiplo Leo deve preencher e enviar o formulário Leo-91 ao Departamento do Programa de Leo Clubes 
pelo email leo@lionsclubs.org até 1º de julho de cada ano. 
 
Como um Leo clube reporta os seus projetos e atividades de serviço comunitário à Sede 
Internacional? 
Os Leo clubes reportam seus projetos e atividades de serviços através do MyLCI, usando um processo 
semelhante ao já em vigor para os Lions clubes. Você encontra mais informações sobre como reportar 
atividades de serviços no MyLCI em Dúvidas frequentes.  
 
Como os associados Leo ou Leões envolvidos no Programa de Leo Clube dão sua opinião sobre 
o programa à Sede Internacional? 
O Painel Consultivo do Programa Leo Clubes é um novo veículo de comunicação para Leos e Leões 
compartilharem suas ideias sobre o Programa Leo Clube com o Lions Clubs International! Os integrantes 
do painel servem um mandato de dois anos, durante os quais atuam como conselheiros junto a Lions 
Clubs International na avaliação de assuntos relacionados ao Programa de Leo Clubes. O painel oferece 
aos Leos mais participação em questões que afetam o programa e oportunidades adicionais de 
desenvolvimento de liderança. Também lhes dá a oportunidade para fazerem contato e compartilhar 
ideias com os Leos de todas as sete áreas jurisdicional, ajudando-os a entender melhor as semelhanças 
e diferenças do Programa de Leo Clube em todo o mundo. Informações detalhadas poderão ser 
acessadas no website de LCI. 
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Os associados de Leo clubes e seus voluntários são cobertos pelo programa de seguro de 
responsabilidade contra terceiros da associação? 
Os associados dos Leo clubes e seus voluntários são cobertos pelo programa de seguro de 
responsabilidade civil contra terceiros da associação. A apólice paga os valores que o segurado torna-se 
legalmente obrigado a pagar por danos causados a terceiros, como lesões corporais e danos à 
propriedades, decorrentes de atividades dos Leos ou durante tais atividades. A apólice oferece $1 milhão 
de cobertura por ocorrência para ferimentos corporais e danos à propriedade e $2 milhões de seguro 
adicional contra danos adicionais. A cobertura oferecida pelo programa é automática. Caso a evidência 
de cobertura seja exigida para um evento, um certificado de seguro poderá ser obtido imediatamente 
online, 24 horas por dia, no site www.lionsclubs.org no Centro de Atendimento aos 
Associados/Recursos, pelo telefone 1-800-316-6705 ou ainda enviando o pedido para 
lionsclubs@willis.com. Para obter mais informações, entre em contato com o Departamento Jurídico na 
Sede Internacional. 
 

Materiais disponíveis: 
 Kits para novos associados Alfa (KIT810-A) 

 Kits para novos associados Ômega (KIT810-O) 

 Folheto de Informações Gerais do Programa Leo Clube para Leões (LEO-46) 

 Pôster de Recrutamento de Associados Leo Alfa (LEO10-A) 

 Pôster de Recrutamento de Associados Leo Ômega (LEO10-O) 

 Folheto de recrutamento de Leos Alfa (LEO-57A) 

 Folheto de recrutamento de Leos Ômega (LEO-57O) 

 Livreto do Programa Leo Clube Alfa (guia para os conselheiros de Leo clube, dirigentes Leo e 
Lions clubes patrocinadores) (LEO65-A) 

 Livreto do Programa Leo Clube Ômega (guia para os conselheiros de Leo clube, dirigentes Leo e 
Lions clubes patrocinadores) (LEO65-O) 

 Folheto Enfoque na Criança (LEO-304) 

 Relatório de organização de Leo clube (LEO-51) 

 Formulário para Relatório de Associados e Diretores de Leo Clube (LEO-72) 

 Relatório Anual para Distritos e Distritos Múltiplos Leo (LEO-91) 
 

Prêmios disponíveis: 
Na seção Leo, que pode ser acessada no website de LCI, você encontra detalhes sobre os muitos 
prêmios do Programa Leo Clube disponíveis. 
 

Datas importantes: 
 1º de julho: Data final de entrega dos Relatórios anuais de distritos e distritos múltiplos Leo (Leo-

91)  

 15 de agosto: Data final da entrega dos Formulários de Inscrição ao Prêmio de Excelência do 
Leo Clube (Leo-105) 

 Outubro: Mês de Aumento de Associados Leo 

 15 de novembro: Prazo máximo para as inscrições ao Prêmio por Aumento de Associados do 
Leo Clube de Outubro (LEO-101) 

 5 de dezembro: Dia Internacional Leo 

 Abril: Mês da Conscientização sobre Leo Clubes 

 1º de abril: Data final da entrega dos Formulários do Leo do Ano (LEOLOY) 

 1° de maio: Data final de entrega do Relatório de dirigentes de Leo clube (Leo-72)  
 

 

Contato em LCI: 
Departamento do Programa de Leo Clubes 
Telefone: 630-468-6759 
Email: leo@lionsclubs.org 
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