
PROGRAMA DE AFILIAÇÃO FAMILIAR  

 

Resumo do programa:  
O Programa de Afiliação Familiar incentiva as famílias a voluntariarem unidas, oferecendo uma estrutura 
especial de quotas e programas exclusivos, que incluem crianças e adolescentes nas atividades e 
serviços do clube. O ambiente voltado à família dos clubes e o Programa do Leãozinho trazem nova 
energia e entusiasmo aos clubes, fortalecem a tradição de voluntariado e uma afiliação vitalícia dos 
Leões, além de promover o desenvolvimento de novos clubes. 
 

Perguntas frequentes: 
Qual é a estrutura de quotas para o Programa de Afiliação Familiar? 
O primeiro associado da família (chefe de família) paga quotas internacionais integrais (US$ 43), e até 
quatro familiares adicionais pagarão somente a metade das quotas internacionais (US$ 21,50). Todos os 
familiares pagam uma taxa de admissão única (US$ 25) ou joia (US$ 30).  
 

A estrutura de quotas familiares somente se aplica a quotas internacionais. Incentiva-se os clubes, 
distritos e distritos múltiplos a adotarem sua própria estrutura de quotas familiares em nível local.  
 

 
Quem se qualifica para a estrutura de quotas familiares? 
O Programa de Associação Familiar aplica-se a membros de família que (1) sejam elegíveis para a 
afiliação Lions, (2) estejam atualmente ou se juntando ao mesmo clube, e (3) estejam vivendo na mesma 
casa e relacionados por nascimento, casamento ou outro relacionamento legal. As relações familiares 
consideradas comuns são: pais, filhos, casais, tias e tios, primos, avós, sogros e sogras, além de outros 
dependentes legais. Para os membros da família abaixo de 26 anos de idade, a exigência de viverem na 
mesma residência não será feita se estiverem cursando universidade ou fazendo serviço militar. 
 
E se você não estiver seguro se uma unidade familiar proposta se qualifica para a estrutura de 
quotas familiares? 
De acordo com a definição, os secretários de clube devem determinar quais Leões no seu clube se 
possuem as qualificações para a taxa da quota familiar. O secretário do clube deve indicar no formulário 
de certificação ou MyLCI que documento usaram para verificar o parentesco e endereço, os quais estão 
sujeitos a auditoria. 
 
Como é feita a certificação da família como uma unidade familiar? 
Os novos clubes e clubes existentes podem certificar os membros da família online via MyLCI.  Os novos 
clubes que não usam o MyLCI podem certificar associados familiares no Relatório de Associados 
Fundadores (TK21-A).  Os clubes existentes que usam o MyLCI podem enviar o Formulário de 
Certificação da Unidade Familiar (TK-30) com o MMR.  A certificação só deverá ser feita novamente 
quando houver mudança de endereço ou na condição de associado. 

 
Como os secretários de clube determinam o chefe da família (HH)? 
Qualquer pessoa da unidade familiar pode ser o chefe da residência. Todas as informações da unidade 
familiar são então baseadas na relação que os membros da família subsequentes têm com o chefe da 
residência. 
 
Os requisitos e benefícios são diferentes para familiares? 
Não. Os familiares devem atender aos mesmos requisitos que os associados Leões e recebem os 
mesmos direitos e privilégios associados com a afiliação ativa a um Lions clube. 

 
Materiais disponíveis: 

 Folheto de Afiliação Familiar (MPFM-8)  

 “Guia prático” do Conceito de Lions Clube Familiar  

 Formulário de Certificação de Unidade Familiar (TK-30) 

 Guia de Atividades e Programa Familiar do Leãozinho (MPFM-33)  

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/MPFG1.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mpfm33.pdf


 Atividades do Programa Familiar do Leãozinho (MPFM-34)  

 Folheto do Programa Leãozinho (MPFM-37)  

 Guia de Planejamento do Programa Simpósio da Família e da Mulher (MP-101) 
 

Contato em LCI: 
Para obter mais informações sobre o Programa de Unidade Familiar, favor entrar em contato com: 
Departamento de Operações para Associados 
Telefone: 630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org 
  
Questões relacionadas à certificação de associados familiares online, favor entrar em contato com:  
Central de Atendimento do MyLCI 
Email: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Para obter mais informações sobre com processar ou enviar o formulário de certificação de unidade 
familiar, favor entrar em contato com:  
Centro de Atendimento aos Associados 
Telefone: 630-203-3830 
Email: Memberservicecenter@lionsclubs.org 

  

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mpfm34.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mp101.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:wmmr@lionsclubs.org


PROGRAMA DA INICIATIVA DA AFILIAÇÃO DA MULHER  

 

Resumo do programa:  
A Iniciativa da companheira Leão iniciou em 2003 para incentivar a afiliação de mulheres ao Lions. A 
iniciativa teve muito sucesso, e a associação tem registrado números cada vez maiores de mulheres 
companheiras. Em 2008 a iniciativa para mulheres deu novo impulso ao programa de Afiliação Familiar. 
  

Perguntas frequentes: 
Que tipo de iniciativas Lions Club International está promovendo para incentivar a afiliação de 
mulheres? 

1. Especialistas em desenvolvimento de afiliação de mulheres e familiares, nomeados pelo GD 
para um mandato de três anos, em consulta com o coordenador da GLT de distrito múltiplo e o 
coordenador da GLT de distrito, supervisionam o recrutamento e participação Leões familiares e 
mulher dentro do distrito e distrito múltiplo. 

2. Estão disponíveis subsídios para simpósios da família e da mulher, onde há troca de ideias, 
identificação de projetos, novos associados e oportunidades para o desenvolvimento de novos 
clubes.  

3. Os Subsídios para os Workshops Regionais da Mulher estão disponíveis para explorar fatores 
relacionados ao recrutamento e conservação de mulheres, pensar em estratégias que promovam 
o aumento de mulheres nos Lions clubes e elaborar planos de ação. 

 
Quanto cresceu a afiliação da mulher? 
A afiliação da mulher cresceu de 13,7% da afiliação total no ano Leonístico de 2002-2003 para 27% no 
ano Leonístico de 2014-2015.  
 

Materiais disponíveis: 
 Eu sou Leão (ME-37) 

 Guia de Planejamento do Subsídio do Simpósio (MP-101) 

 Guia de Planejamento de Workshop Regional das Mulheres (MP-102) 
 

Contato em LCI:  
Desenvolvimento do Quadro Associativo 
Telefone: 630-203-3831 
Email: membershipdev@lionsclubs.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me37.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mp101.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mp102.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


PROGRAMA PARA ASSOCIADOS ESTUDANTES  

 

Resumo do programa:  
O Programa de Associado Estudante oferece quotas especiais descontadas para incentivar a 
participação de estudantes em Lions clubes universitários e tradicionais, assegurando o dinamismo do 
envolvimento estudantil no Leonismo. Esse programa expande nossos esforços de recrutamento e 
oferece aos jovens adultos a oportunidade de fazerem parte da associação.  
 

Perguntas frequentes: 
Quais são os componentes do Programa de Associados Estudantes? 

 Associados ativos: As pessoas qualificadas tornam-se associadas ativas, com todos os direitos 
e privilégios, incluindo direito a voto, estando sujeitas a todas as obrigações relacionadas aos 
associados de Lions Clubes.  

 Quotas de Associados Estudantes: Os estudantes que se qualificarem receberão a isenção de 
joia de admissão, pagando apenas a metade das quotas internacionais. Além disso, é 
recomendado que os distritos e distritos múltiplos considerem a isenção ou diminuição das 
quotas para associados estudantes, se apropriado. IMPORTANTE: Os estudantes dos novos 
Clubes Universitários, ou de clubes cuja maioria seja de estudantes, deverão pagar 
adiantadamente um ano de quotas internacionais ao preço de associado estudante, juntamente 
com o pedido de carta constitutiva. 

 
Quem se qualifica à estrutura de quotas de associados estudantes? 
A definição que classifica como “estudante” é a seguinte: Estudante é um indivíduo matriculado em uma 
instituição de ensino entre a idade da maioridade legal na jurisdição em que reside e 30 anos. Os 
associados estudantes precisam mostrar documentação comprovando a inscrição na escola e a idade.  
 
No caso de um clube universitário recentemente fundado ou de um clube com maioria de associados 
estudantes, cada associado inscrito que se qualificar para o Programa de Associado Estudante precisa 
fazer o pagamento adiantado de um ano das cotas internacionais, no valor para associados estudantes. 
Estas cotas devem ser enviadas juntamente com o Formulário de solicitação de emissão da carta 
constitutiva. Assim que o clube estiver estabelecido, não é necessário o pagamento antecipado das 
quotas. 
 
Os estudantes dos Lions Clubes Universitários se qualificam? 
Sim. Os estudantes de clubes universitários se qualificam à estrutura de quotas de associados 
estudantes.  
 
Os clubes tradicionais terão direito às quotas reduzidas? 
Sim. Todos os estudantes associados a um clube tradicional poderão pagar o preço para associado 
estudante. 
 

Materiais disponíveis: 
 Formulário de Certificação de Associado Estudante (STU-5)  

 Guia para Recrutamento de Jovens Adultos (EX-800)  

 PowerPoint do Guia de Recrutamento de Jovens Adultos 

  Folheto Faça Parte de Algo Importante (EX-801) 

 Vídeo Envolva-se, torne-se um Leão  
 
 

Contato em LCI:  
Para obter mais informações sobre o Programa de Associado Estudante, favor entrar em contato com: 
Departamento de Operações para Associados 
Telefone: 630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ex800.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/ppt/YoungAdultsRecruitingGuide.ppt
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/ex801.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qtryMhBcxcE
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


 
Questões relacionadas à certificação de associados familiares online, favor entrar em contato com:  
Central de Atendimento do MyLCI 
Email: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Para obter mais informações sobre com processar ou enviar o formulário de certificação de unidade 
familiar, entre em contato com:  
Centro de Atendimento aos Associados 
Telefone: 630-203-3830 
Email:Memberservicecenter@lionsclubs.org 

mailto:wmmr@lionsclubs.org


PROGRAMA LEO A LEÃO  

 

Resumo do programa:  
Para posicionar o Lions como a maior organização humanitária com líderes emergentes, Lions Clubs 
International ampliou o Programa Leo Leão oferecendo mais concessões de quotas para ex-Leos 
qualificados e jovens adultos. O Programa Leo a Leão incentiva os formandos Leo a se associarem aos 
Lions Clubes e recrutar outros jovens adultos de mentalidade semelhante, aumentando sua participação 
no Lions e consolidando o caminho para a futura liderança Leonística.  
 

Perguntas frequentes: 
Quais são os componentes do Programa Leo a Leão? 

 Associados ativos: Os indivíduos que se qualificarem com ex-Leos ou os jovens adultos que 
sejam associados atuantes terão todos os direitos e privilégios, incluindo direito a voto, e estarão 
sujeitos às obrigações conferidas e implícitas aos associados de Lions clubes. 

 Preço das quotas Leo a Leão Os ex-Leos e os jovens adultos qualificados irão receber a 
isenção da taxa de fundação/joia de admissão, e aqueles até a idade de 30 anos pagarão 
apenas metade das quotas internacionais.  
 

Quem se qualifica às quotas de Leo a Leão? 

 Ex-Leos - Os ex-associados Leos e os atuais, entre a idade da maioridade legal na jurisdição em 
que residem e até 30 anos. Exige-se a certificação para confirmar a idade e a participação no 
Leo clube. Os Leos também terão a oportunidade de fundar um novo Lions clube e recrutar os 
amigos. 

 Jovens adultos qualificados: jovens adultos entre a idade da maioridade legal na jurisdição em 
que residem e 30 anos, contanto que pelo menos 10 associados fundadores do novo clube 
satisfaçam as qualificações acima como ex-Leos e que tenham sido um Leo por pelo menos um 
ano e um dia. Os jovens adultos qualificados deverão providenciar a documentação exigida para 
verificação da idade. 

 
Os clubes tradicionais terão direito às quotas reduzidas? 
Sim. Todos os ex-Leos que estejam envolvidos em um clube tradicional poderão receber a quota de Leo 
a Leão. Contudo, os jovens adultos só se qualificarão quando se afiliarem a um clube que tenha sido 
fundado com 10 ou mais ex-Leo que tenham sido Leo por pelo menos um ano e um dia. 
 
Que outros benefícios estão disponíveis para os formandos Leos que estejam se afiliando ao 
Lions? 

 Crédito pelos anos de serviço: Os ex-Leos podem reportar os anos de serviço Leo no Formulário 
de Transferência de Anos de Serviço e Certificação Leo a Leão (LL-2) para receberem créditos 
como Leos em seus históricos de associado de Lions Clube. O secretário do Lions Clube envia o 
formulário ao Departamento de Operações para Associados, na sede internacional. 

 Crédito pelos cargos ocupados como Leo: Caso um Leo tenha ocupado um cargo de liderança 
em uma organização Leo, ele será elegível a receber um ano de crédito em termos dos 
requerimentos necessários para certos cargos de liderança em seu distrito Leonístico, conforme 
determinado pelo distrito, com a exceção das qualificações de vice-governador de distrito e 
governador de distrito, que são governadas por Lions Clubs International. 

 
De que forma os ex-Leo e os jovens adultos podem ser certificados? 
 
Usa-se o Formulário de Certificação de Leo a Leão e de Transferência de Anos de Serviço (LL-2) para 
obter crédito de serviço para o serviço de Leo e obter as taxas com desconto para ex-Leos e jovens 
adultos. Os clubes que usam MyLCI adicionarão o associado e enviarão um formulário LL-2 por cada Ex-
Leo ao Dept. de Operações para Associados. Os clubes que não usarem o MyLCI enviarão o formulário 
LL-2 à Sede desta forma: 
 

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


 Os novos clubes enviam junto com os formulários de Relatório de Associados Fundadores ao 
Dept. de Operações para os Associados.  

 Os clubes existentes enviam juntamente com o formulário MMR ao Centro de Atendimento aos 
Associados. 

 
 

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:  
Para obter mais informações sobre o Programa de Associado Estudante, contate: 
Departamento de Operações para Associados 
Telefone: 630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Para obter mais informações sobre a certificação, contate: 
Central de Atendimento do MyLCI 
Email: MyLCI@lionsclubs.org 
 
Para obter mais informações sobre processamento de formulários de certificação de Leo a Leão e 
formulário de transferência de anos de serviço, contate:  
Centro de Atendimento aos Associados 
Telefone: 630-203-3830 
Email:Email: memberservicecenter@lionsclubs.org 

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


ASSESSOR DE ASSOCIADOS DO CLUBE  

 
Todos os Lions Clubes deveriam ter um assessor de aumento de associados. Os assessores de 
associados dos clubes ajudam os seus clubes com o aumento do quadro de afiliação. O crescimento é 
conseguido através do recrutamento de novos associados e a satisfação dos associados, que resulta em 
associados que ficam e servem por mais tempo com o seu clube. 
 
 

Perguntas frequentes: 
Como o assessor de associados deve iniciar as suas funções? 
O assessor de associados deve começar lendo o Guia do Assessor de Associados (ME-44). Este guia 
explica as responsabilidades do cargo, fornece dicas e introduz recursos disponíveis. O guia também 
ajuda os assessores de associados a proporcionar a satisfação do associado e a criar um plano de 
aumento de associados. 
 
Quais são as responsabilidades do assessor de associados do clube? 
As responsabilidades gerais incluem a formação de um comitê de associados, em coordenação com 
outros comitês do clube, a apresentação do Relatório de Recrutamento do Assessor de Associados e 
Relatório de Satisfação dos Associados do Clube, além de servir na diretoria do clube. 

 
As responsabilidades relativas à satisfação dos associados incluem a criação de um plano para a 
satisfação do quadro associativo, avalie a satisfação do quadro associativo atual e desenvolva planos de 
ação, além de realizar um questionário com os associados que deixam o clube. 

 
As responsabilidades relativas a recrutamento de associados incluem a criação de um plano para o 
crescimento do quadro social do clube, a compreensão dos diferentes tipos e programas de afiliação 
oferecidos por LCI, incentivando o recrutamento de novos associados e garantindo que novos 
associados recebam a Orientação de Novos Associados e participem do Programa de Mentor do Lions. 

 
Qual apoio o assessor de associados do clube recebe? 

Os assessores de associados devem trabalhar em estreita colaboração com o comitê de associados e a 
GMT de Distrito. O comitê de associados deve ser estruturado da forma que melhor se adapte às 
necessidades do clube, no entanto; LCI recomenda que se inclua o assessor de associados do ano 
passado, o possível assessor de associados do ano que vem e os associados do clube que estiverem 
interessados em recrutamento de novos associados ou satisfação do associado. A estrutura 
recomendada ajudará os clubes a priorizarem o crescimento do quadro associativo e a satisfação dos 
associados, oferecendo uma equipe de clube unificada para liderar os esforços do clube.  
 

Materiais  
 Guia do assessor de aumento de associados do clube (ME-44) 

 Formulário de Afiliação (ME-6B) 

 Livreto dobrável de bolso com a declaração de missão e o código de ética (ME-33) 

 Os Leões Fazem a Diferença (ME-40) 

 Guia Simplesmente Convide! (ME-300)  

 Guia para a Satisfação dos Associados (ME-301) 
 

Contato em LCI: 
Departamento da GMT 
Telefone: 630-203-3831 
Email: membershipdev@lionsclubs.org  

  

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me33.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me40.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me301.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


PROGRAMA DO DIA MUNDIAL DA POSSE DE LEÕES  

 

Resumo do programa:  
O Dia Mundial da Posse de Leões é um evento que dá as boas vindas aos novos afiliados, oferecendo-
lhes a oportunidade de incentivar o aumento do quadro associativo e conscientizar o público sobre a 
organização. A cada ano, mais de cem distritos dedicam esse dia em homenagem à força e à 
importância dos Leões. 
 

Perguntas frequentes: 
Quando acontece o Dia Mundial da Posse de Leões? 
O Dia Mundial da Posse de Leões acontece em abril, conforme for selecionado por Lions Clubs 
International. Apesar de haver um dia selecionado para este evento a cada ano, a maioria das 
cerimônias de posse ocorre durante as convenções de distrito e distrito múltiplo, no dia que estas 
ocorrerem. Algumas áreas também escolhem organizar um evento especial especificamente para o 
reconhecimento dos associados recrutados durante o ano.  
 
Os associados homenageados durante o Dia Mundial da Posse de Leões recebem alguma 
lembrança? 
Sim. Lions Clubs International coloca à disposição certificados especiais comemorativos assinados pelo 
presidente internacional, os quais estão disponíveis online para download. 
 
Como os clubes e distritos podem aproveitar ao máximo o Dia Mundial da Posse de Leões? 
Os clubes e distritos podem usar este evento para: 

 Comemorar a chegada de novos associados e reconhecer o seu compromisso  

 Unir Leões de todo do mundo e, juntos, empossar milhares de novos associados 

 Demonstrar a importância dos Lions clubes para ajudar e servir os menos favorecidos 

 Lançar uma campanha de aumento de associados e recompensar o recrutamento de associados 

 Fortalecer a conservação de associados 

 Iniciar uma campanha de relações públicas para divulgar seu clube  
 

Materiais disponíveis: 
 Guia de Planejamento do Dia Mundial da Posse de Leões para Clubes e Distritos (MK-61) 

 Certificado de Afiliação do Dia Mundial da Posse de Leões (MK-63) 
 

Contato em LCI:  
Desenvolvimento do Quadro Associativo 
Telefone: 630-203-3831 
Email: membershipdev@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk61.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk63.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


PROCESSO DE EXCELÊNCIA DE CLUBE (CEP)  

 

Resumo do programa 
  
O Processo de Excelência de Clube (CEP) é um programa dedicado ao fortalecimento do clube. O CEP 
é um processo complexo para melhorar a saúde do clube, para tornar mais agradável a experiência de 
ser Leão e aprimorar os serviços prestados à comunidade local.  
 
Os clubes podem optar por uma das duas versões:  

 CEP Pro é um workshop liderado por um facilitador. Ele foi criado para clubes que gostariam de 

ter um facilitador Leão treinado comparecendo e guiando os associados durante o workshop.  

 CEP Lite é um workshop autoguiado. Ele foi criado para clubes que gostariam de ter um 

facilitador companheiro do clube liderando o workshop. 
 
Durante o workshop, os clubes medem o sucesso do clube olhando para as necessidades dentro de 
suas comunidades, determinar as estratégias para melhorar a saúde do clube e desenvolver metas e 
planos de ação para a melhoria contínua do seu clube. Cada etapa do processo leva aproximadamente 
uma hora para ser completada. 

     

ETAPA 1 

Por que estamos aqui? 
(45-60 minutos) 

 Reconhecer as realizações dos Leões 

 Discutir sobre o que o seu clube pode realizar no futuro 

 Identificar necessidades não atendidas na comunidade 

 Planejar e realizar uma Avaliação das Necessidades 

Comunitárias 

ETAPA 2 

O que torna um clube 
excelente? 

(75-90 minutos) 

 Completar a pesquisa Como você classificaria o seu clube? 

 Determinar as características de um clube excelente 

 Identificar os obstáculos a serem superados para chegar à 
excelência de clube 

 Analisar maneiras de tornar o seu clube mais eficaz 

 

ETAPA 3 

Como podemos determinar as 
nossas necessidades? 

(45-60 minutos) 

 Analisar a Avaliação das Necessidades Comunitárias 

 Analisar os resultados da pesquisa Como você classificaria o 
seu clube? 

 Identificar os recursos oferecidos pelo clube e por LCI para 
atingir a excelência 

 

ETAPA 4 

O que podemos fazer depois? 
(45-60 minutos) 

 Estabelecer metas para o futuro 

 Elaborar planos de ação para atingir as metas 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me15b.pdf


Perguntas frequentes:  
 
Para quem o CEP está voltado? 
O CEP não é apenas para clubes fracos ou clubes com dificuldades. O CEP é para todos os clubes que 
queiram melhorar; reavaliar os seus projetos de serviço, re-energizar os associados e aumentar o quadro 
de associados. 

  
Como os clubes podem participar do CEP? 
Os clubes interessados em participar do CEP podem acessar os materiais no website de LCI.   
 
Quando um clube poder realizar um workshop do CEP? 
Os clubes podem realizar um workshop do CEP durante as reuniões regulares do clube, durante um 
retiro ou outra função.  
O programa pode ser implementado de uma até quatro sessões. 
 
O que será realizado durante um workshop do CEP?  
Todos os Leões que participarem do workshop do CEP preencherão a Avaliação das Necessidades 
Comunitárias e a pesquisa Como você classificaria o seu clube?  Depois de revisar os resultados destas 
tarefas, o clube irá criar metas e desenvolver planos de ação para construir um clube de sucesso.   
 
Qual a função do Coordenador da GMT/GLT? 
Os coordenadores da GLT de distrito devem identificar e treinar Leões no distrito para se tornarem 
facilitadores do CEP Pro.    

 
É importante que os coordenadores da GMT e GLT de distrito obtenham cópias das metas e planos de 
ação dos clubes participantes, assim que concluírem o workshop do CEP.  Isto permitirá que os 
coordenadores da GMT e GLT de distrito possam fazer um acompanhamento com os clubes 
regularmente, assim assegurando que estejam no caminho certo para o atingimento das metas. 

 

Contato em LCI: 
Divisão de Administração de Distritos e Clubes  

Telefone: 630-468-6919 

Email: clubqualityinitiative@lionsclubs.org  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/PO/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/club-request.php
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me15b.pdf
mailto:clubqualityinitiative@lionsclubs.org


PROGRAMA DO SIMPÓSIO LEONÍSTICO DA FAMÍLIA E DA MULHER  

 

Resumo do Programa:  
Já que os clubes que apreciam os associados familiares e as mulheres no Leonismo continuam tendo 
destaque, é muito importante que identifiquem oportunidades relevantes de prestação de serviços que 
despertem o interesse desses dois segmentos. Uma excelente maneira de destacar essas oportunidades 
é a realização de um simpósio através do Programa Leonístico da Família e da Mulher. 
 
Um simpósio é um encontro em que há livre intercâmbio de ideias, ou uma reunião formal em que vários 
especialistas fazem pequenas palestras sobre um único tópico ou sobre tópicos relacionados. O 
Programa do Simpósio Leonístico para Famílias e Mulheres é composto de quatro propósitos: 

1. Identificar novos projetos comunitários que sejam de interesse das mulheres e famílias 
2. Identificar associados potenciais. 
3. Promover os Lions Clubes na comunidade. 
4. Fundar um novo clube/núcleo para desenvolver um novo projeto comunitário que tenha sido 

identificado. 
 

Perguntas frequentes: 
Quais são os elementos necessários para completar um pedido de verba?  
Para efetuar um pedido de verba, precisa-se de: 

 Escolher um tema para definir o tom do simpósio 

 Conseguir uma parceria para conferir credibilidade ao evento, oferecer perspectivas novas e 
informações para ajudar a identificar as necessidades cruciais, assim como fornecer uma fonte 
extra de recursos e verba. 

 Definir uma data, permitindo pelo menos três a quatro meses para planejar e executar um evento 
eficaz e bem divulgado  

 Enviar um formulário de solicitação com a assinatura do governador de distrito. 
 
Quem deve coordenar o evento do simpósio? 
Os especialistas de distrito de desenvolvimento da família e da mulher e coordenador de distrito da GMT 
serão inicialmente os principais patrocinadores/organizadores do simpósio; mais tarde os clubes locais 
poderão patrocinar, na medida em que adquirirem mais experiência com este tipo de evento. 
 
Qual é a verba disponível? 
Existe no máximo US$ 2.000 disponíveis para cada simpósio; contudo, a maioria recebe aprovação para 
US$ 500 a US$ 1.000. O programa oferece assistência para despesas de até US$ 4.000 por área 
jurisdicional por simpósio. Os recursos estarão disponíveis conforme a ordem de chegada dos pedidos. 
Os requerentes só podem receber recursos uma vez em um período de dois anos, a menos que os 
fundos permanecem para a área jurisdicional do requerente em 1 de março do ano Leonístico. Em 1º de 
março, qualquer requerente dentro da área jurisdicional se qualifica para receber os fundos 
remanescentes. 
 

Materiais disponíveis: 
 Guia de Planejamento do Programa Simpósio da Família e da Mulher (MP-101) 

 

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

 
 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mp101.pdf
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MODELO PARA UM CLUBE MAIS FORTE  

 

Resumo do programa 
 
Os Lions clubes mais eficazes identificam regularmente maneiras de expandir o impacto provocado pelo 
serviço, além de desenvolver novos líderes e atender às necessidades e expectativas dos associados do 
clube. Como qualquer projeto relevante, é importante que cada clube desenvolva e implemente um plano 
ou "modelo" para guiar as ações. 
 
Esta função online oferece ferramentas para ajudá-lo a desenvolver um modelo para o seu clube, com 
ênfase no fortalecimento das operações do clube, desenvolvimento de liderança, serviço e do quadro de 
associativo. 
 
O processo descreve três passos simples, que incluem:  
 
 

1. AVALIAR a situação atual do seu clube com relação às quatro dimensões fundamentais (operações 

do clube, serviço, desenvolvimento de liderança e aumento de associados). Durante esta fase os 
associados do clube discutem ideias para mudanças. Talvez os associados pudessem considerar um 
novo formato para as reuniões do clube ou um novo projeto que atenda uma necessidade da 
comunidade. Este exercício simples incentiva a formação de ideias e discussões positivas.   
 

2. ESTABELECER METAS com base nos resultados da avaliação dos associados, determinar 

como eles querem que o clube mude e estabelecer metas estratégicas que sejam mensuráveis, viáveis, 
específicas e realistas, a serem alcançadas durante o ano vigente, bem como metas de prazo mais 
longo. Assim que você estabelecer as metas, priorize-as em termos de importância, urgência e possíveis 
consequências se a meta não for alcançada. 
 

3. DESENVOLVA UM MODELO PARA UM CLUBE MAIS FORTE para definir os passos a 

serem tomados para alcanças as metas. Para simplificar este processo, o site oferece uma planilha 
simples do Processo de Planejamento para cada meta para ajudar a esclarecer as tarefas, possíveis 
obstáculos e possíveis soluções, bem como os recursos necessários. Após a conclusão desta, A 
Planilha do Plano de Ação ajudará a desenvolver um plano para atingir cada meta, desmembrando cada 
meta em etapas de ação específicas. O plano final delineará a meta desejada (declaração de meta), 
como ela vai ser alcançada (etapas da ação), quando cada etapa será concluída, quem será responsável 
pela etapa e como você pode determinar que cada etapa foi concluída.  
 

Materiais disponíveis: 
 Modelo para um Clube mais Forte  

 Planilha do Processo de Planejamento 

 Planilha do Plano de Ação. 
 
Contato em LCI: 
Divisão de Administração de Distritos e Clubes  

630-468-6828 

iberoamerican@lionsclubs.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/DA-STPBG.pdf
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O SEU CLUBE, A SUA MANEIRA  

 

Resumo do programa 
 

Muitas reuniões de clube se baseiam em tradições muito antigas. Algumas são bem-vindas, mas outras 
limitam o avanço do clube e abafam a comunicação e ação.  
 
O guia O seu clube, a sua maneira lhe orientará sobre como personalizar as reuniões de clube para 
que melhor atendam às necessidades e estilos de vida dos associados. Ele inclui um exercício simples e 
divertido para ajudá-lo a determinar quais os elementos da reunião que você deseja manter ou alterar, 
sendo ainda um processo para introduzir mudanças! 
 
Apresentação do Guia 
 
O guia proporciona uma análise do formato do clube nas seguintes áreas:  
 
Formato de reunião do clube - Os associados podem avaliar os benefícios de formatos de clubes  
tradicionais e formatos de clubes conectados para considerar a condução dos assuntos do clube em 
uma variedade de maneiras. Os clubes podem optar por utilizar a comunicação eletrônica para ajudar o 
clube a servir a comunidade de forma mais eficaz.   
 
Frequência das reuniões – Os associados podem decidir se encontrar com mais ou menos frequência 
e considerar novos horários para a reunião.   
 
Formato da reunião – A reunião precisa ser durante uma refeição? E se em vez disto, o clube realizar 
um projeto de serviço?  
 
Tradições, trajes e protocolo – Muitos clubes de abrem a reunião com uma canção ou juramento, mas 
isto não é necessário! Existe realmente a necessidade de uma mesa principal? Alguns clubes preferem 
uma atmosfera em que todos sejam iguais. Deixe que os associados do clube determinem as tradições 
que devem ser mantidas e elimine as outras.  
 
O guia também oferece ideias para a introdução gradual da mudança, aumentando a frequência e 
fazendo uma reunião interessante, oferecendo palestrantes sobre temas significativos que deixarão os 
associados do clube satisfeitos.  
 
Uma pesquisa simples, mas eficaz, está incluída para ajudar a capturar as necessidades dos associados 
do clube para que desempenhem um papel fundamental na redefinição do clube!  
 
 

Contato em LCI: 
Divisão de Administração de Distritos e Clubes  

630-468-6828 

iberoamerican@lionsclubs.org 
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