
COMO VOCÊ CLASSIFICARIA O SEU CLUBE? 

 

Resumo do Programa:  
O exercício Como você classificaria o seu clube? ajuda os clubes a identificarem seus pontos fortes e 
fracos. Ele permitirá que se descubra pequenos problemas para que se possa corrigi-los antes de se 
tornarem grandes e exijam muito mais tempo, atenção e recursos.  
 

Perguntas frequentes: 
Quem deve se envolver na condução do Como você classificaria o seu clube?  
Peça a ajuda de todo o quadro associativo para que façam parte do processo de avaliação.  
 
Por que o clube deve preencher o questionário Como você classificaria o seu clube?  
Deve-se conduzir uma avaliação do clube para ajudar no desenvolvimento do clube e aumento do seu 
quadro de associados. Incentive as pessoas a darem opiniões francas. A melhor maneira de conseguir 
isto é através de avaliações anônimas. As pessoas ficam mais propensas a revelar o que realmente 
pensam quando sabem que ficarão anônimas.  
 
Como devo conduzir uma avaliação? 
A pesquisa Como você classificaria o seu clube? O Guia Administrativo lhe oferece assistência passo a 
passo e ideias de como conduzir a avaliação, analisar as respostas, apresentar os resultados ao clube e 
finalmente criar um plano de ação para melhorar o clube.  
 

Materiais disponíveis: 
 Como você Classificaria o seu Clube? Guia Administrativo (ME-15) 

 Como você Classificaria o seu Clube? Questionário (ME-15B) 
 

Contato em LCI: 
Departamento de Atividades de Associados 
Telefone: 630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me15.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me15b.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


ORIENTAÇÃO DE ASSOCIADOS  

 
Resumo do Programa:  
A importância de se realizar a orientação de novos associados deve ser sempre enfatizada. As 
informações fornecidas durante a orientação oferecem uma base fundamental para os novos 
associados. Isso faz com que eles entendam como os clubes funcionam, qual o papel que exercem na 
estrutura, oferecendo ainda uma imagem geral do distrito e da associação. Quando os novos associados 
são devidamente informados, a probabilidade é que se sintam mais à vontade no clube, se interessando 
por envolver-se nas atividades e ficando no clube por anos.  
 

Perguntas frequentes: 
O que torna uma orientação eficaz?  
As orientações de êxito oferecem mais do que um simplesmente transmitir de informações; elas também 
inspiram e motivam os novos associados a serem os melhores Leões que eles podem ser. Existem 
diferentes métodos para conduzir uma orientação, mas há diversos elementos comuns a todas as 
orientações eficazes, como: 

 Apresentar um volume razoável de informações 

 Limitar a duração de cada sessão  

 Manter as reuniões interessantes e animadas  

 Permitir tempo necessário para perguntas e respostas  

 Oferecer aos participantes um Kit de Posse de Novos Associados, disponível no Dept. de 
Materiais para Clubes  

 Fornecer o seguinte para os associados: 
o Uma cópia da Revista LION  
o Uma edição recente do boletim do seu clube  
o Um anuário do clube  
o Folha informativa ou folheto do clube  
o Folha informativa do distrito, se disponível  

 
A orientação é parte do plano de conservação ou aumento de associados de um novo clube?  
O processo de orientação tem uma função em cada área. Como parte do aumento de associados de 
novos clubes, a orientação amplia o conhecimento que o novo associado tem do clube, distrito e Sede 
Internacional. Como ferramenta de conservação de associados, uma orientação sólida oferecerá uma 
boa fundação para o associado crescer e desenvolver sua carreira Leonística, vir a servir como dirigente 
de clube ou inspirá-lo a servir como dirigente em nível internacional.  
 
A orientação é feita somente para os novos associados?  
As sessões de orientação devem ser abertas a todos os Leões. Mesmos os Leões mais experientes 
acharão a sessão de orientação inspiradora e renovadora.  

 

Materiais disponíveis: 
 Guia de Treinamento para a Orientação de Novos Associados Leões 

 Guia de orientação de novos associados 
 

Contato em LCI: 
Departamento de Atividades de Associados 
Telefone: 630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me13.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me13a.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


PROGRAMA DE MENTOR DO LIONS:  

 

Resumo do Programa:  
O Programa de Mentor do Lions é dividido em dois níveis, o básico e o avançado. Cada nível do 
programa possui metas específicas que precisam ser alcançadas dentro de um prazo definido. Em cada 
nível do programa o Leão que está sendo mentoreado é desafiado a aprimorar os seus conhecimentos, 
compromisso e habilidades de liderança sob a orientação de um Leão mentor com experiência 
comprovada.  
 

 Programa Básico de Mentor do Lions: A meta do Programa Básico é arcar com 
responsabilidades e formar relacionamentos.  

 Programa Avançado de Mentor do Lions: A meta do Programa Avançado é promover 
resultados positivos a serem replicados. Para fazer o Programa Avançado de Mentor, você tem 
que primeiro concluir o Programa Básico de Mentor. 

 

Perguntas frequentes: 
Como posso participar do Programa de Mentor do Lions, tanto como mentor ou mentoreado?  
Veja como:  

1. Entre em contato com o presidente de clube para expressar o seu interesse no programa. 
Certamente, o presidente o ajudará a encontrar um mentor ou mentoreado. Um patrocinador 
poderá servir de mentor. 

2. Solicite o Guia do Programa Básico de Mentor (MTR-11) ou o Guia do Programa Avançado 

de Mentor (MTR-12).  
3. Complete o nível que escolher 
4. e receba um reconhecimento pela sua realização.  

 
Existe algum prêmio associado ao Programa de Mentor do Lions?  
Ao concluiu o nível básico, cada Leão receberá um certificado de conclusão. Ao concluiu o nível 
avançado, cada Leão receberá um distintivo de lapela.  

 

Materiais disponíveis:  

 Programa Básico de Mentor (MTR-11) 

 Programa Avançado de Mentor (MTR-12) 

 Folheto do Programa de Mentor do Lions (MTR-13) 

 
Contato em LCI: 
Departamento de Atividades de Associados 
Telefone: 630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org 
 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/mtr16.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


INICIATIVA PRÊMIO DE EXCELÊNCIA 

  

Resumo do Programa:  
A Iniciativa de Prêmio de Excelência presta reconhecimento aos clubes e aos integrantes da equipe do 
governador de distrito quando alcançam níveis de excelência em cinco áreas de concentração – serviços 
comunitários, quadro associativo, comunicação, desenvolvimento da liderança e gerenciamento.  
 
Prêmio de Excelência de Clube 
 
O prêmio presta reconhecimento aos clubes que estejam em dia com a associação e consigam o 
seguinte:  

 Atividades de Serviço – O clube patrocinou um projeto significativo e fez uma doação à LCIF 
para manter os associados ativos e interessados.  

 Aumento de Associados – O clube conseguiu um aumento líquido de associados ou patrocinou 
um novo clube ou núcleo para ampliar os serviços oferecidos.  

 Comunicações – O clube comunicou efetivamente com o público e internamente com os 
associados de uma maneira positiva e incentivou o envolvimento de todos.  

 Desenvolvimento das habilidades de liderança – os dirigentes do clube se envolveram nas 
atividades do distrito e participaram das reuniões de divisão para aprimorarem suas habilidades 
de liderança e tornarem-se cientes do serviço e apoio disponível no clube.  

 Desenvolvimento de Clube – O clube patrocinou reuniões significativas regularmente e enviou 
relatórios importantes em tempo hábil.  

 
A solicitação ao prêmio é aprovada pelo governador de distrito antes de ser enviada a Lions Clubs 
International.  
 
Prêmios para Equipes do Distrito 
 Os prêmios para as equipes do distrito visam apoiar o desenvolvimento e a vitalidade de todos os clubes 
do distrito. O critério espelha a iniciativa em âmbito de clube e reconhece os distritos que alcançam o 
seguinte:  

 Atividades de Serviço – Os clubes do distrito patrocinaram um projeto relevante de serviço.  

 Aumento de associados – O distrito obteve um aumento líquido de associados ou organizou um 
novo clube ou núcleo.  

 Comunicação – Um membro da equipe do distrito visitou todos os clubes do distrito incentivando 
a comunicação.  

 Desenvolvimento das habilidades de liderança – A equipe do distrito patrocinou treinamento e 
ofereceu orientação aos dirigentes de clube.  

 Desenvolvimento de clube – Os clubes do distrito estão em dia com a associação. 
 
O distrito também precisa concluir 10 requisitos adicionais de uma lista de 25 opções de requisitos. O 
formulário de pedido de prêmio oferece uma lista completa de atividades qualificatórias. O pedido deverá 
ser apresentado pelo governador de distrito.  
 

Materiais disponíveis: 
Para obter o formulário do prêmio e requisitos atuais do prêmio, entre em contato com a Divisão de 
Administração de Clubes e Distritos ou vá online e digite "Prêmios de Excelência" na caixa de pesquisa. 
 

Contato em LCI:  
Divisão de Administração de Distritos e Clubes  
Telefone: 630-468-6828 
Email: districtadministration@lionsclubs.org  
  

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


AVALIAÇÃO DA SAÚDE DOS CLUBES 

 

Resumo do Programa:  
A Avaliação da Saúde do Clube é publicada na segunda semana de cada mês. Todos os integrantes da 
equipe do governador de distrito que tenham uma conta de email em funcionamento receberão uma 
cópia do relatório da sua área, bem como o Presidente de Conselho. O relatório contém informações 
específicas sobre os clubes, como o status do clube, aumento de associados, histórico de relatórios e as 
doações dos associados do clube a LCIF. Os clubes fundados nos últimos 24 meses encontram-se 
listados no início do relatório. Sempre que o número de associados estiver consideravelmente baixo ou 
os relatórios e pagamentos atrasados o último número de associados aparece em vermelho. Sempre 
que o sucesso do clube no recrutamento de associados se destacar, o número de associados aparece 
em verde. Incentivamos as equipes de distrito a contatar os dirigentes do clube quando houver tanto 
números vermelhos como verdes para oferecer assistência nas áreas que requerem atenção ou para 
cumprimentá-los pelo seu êxito. No final da lista de cada distrito, há um resumo que indica a saúde do 
distrito como um todo.  
 

Contato em LCI:  
Divisão de Administração de Distritos e Clubes  
Telefone: 630-468-6828  
Email: districtadministration@lionsclubs.org  

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


INICIATIVA PRÊMIO DE REESTRUTURAÇÃO DE CLUBE 

 

Resumo do Programa:  
A iniciativa de Prêmio de Reestruturação de Clube reconhece os Leões que ajudaram na reestruturação 
de um clube que havia sido cancelado, colocado em status quo ou que tinha menos que 15 associados. 
A iniciativa aborda quatro áreas de concentração que são necessárias para que um clube seja viável e 
forte. As áreas são:  

 Robustez do quadro social – é importante que o clube tenha associados de qualidade que 
liderem o clube e implementem projetos de prestação de serviços.  

 Projetos relevantes de prestação de serviços – projetos de serviços significativos são a chave 
para a conservação, relações públicas e recrutamento de associados.  

 Administração do clube – Mesmo que os projetos de serviço sejam de importância vital, é 
também importante enviar relatórios regularmente e manter os registros de associados 
atualizados para haver maior envolvimento.  

 Viabilidade financeira – todos os clubes deverão manter uma contabilidade atualizada para que 
recebam apoio contínuo da associação.  

 
O prêmio é outorgado conforme a recomendação do governador, ou um membro da equipe do 
governador, contendo a aprovação do governador de distrito mediante cumprimento dos requerimentos. 
O prêmio não poderá ser outorgado ao governador de distrito. Um prêmio poderá ser outorgado para 
cada clube que for reestruturado.  
 
Qualificações:  

 O prêmio é oferecido mediante recomendação do governador de distrito ou membro da equipe 
do governador com a aprovação do governador de distrito, enviando um formulário preenchido 
de Indicação ao Prêmio de Reestruturação de Clube. O prêmio não poderá ser outorgado ao 
governador de distrito. Um prêmio poderá ser outorgado para cada clube que for reestruturado.  

 O Leão indicado a receber o prêmio deverá ter desempenhado um papel importante no 
recrutamento de novos associados para revitalizar o clube, como também desenvolver novas 
atividades e assegurar que o clube está sendo orientado e motivado no processo de 
reestruturação.  

 Para um clube que não tenha sido cancelado, suspenso ou em status quo,o prêmio será 
conferido quando os Leões ajudam a reestruturar um clube com menos de 15 associados e o 
clube chegue a ter um quadro social ativo de 20 associados no ano Leonístico. O clube deverá 
estar em dia com suas obrigações por 12 meses, tendo iniciado um novo projeto de serviço e 
enviado relatórios mensais de movimento de associados durante 12 meses consecutivos, tendo 
ainda pago todas as contas do clube para que possa ser conferido. 

 Para um clube que já esteja cancelado, suspenso ou em status quo, o prêmio será conferido 
após o clube ter sido reativado e tenha no mínimo 20 associados. O clube deverá estar em dia 
com suas obrigações por 12 meses, tendo iniciado um novo projeto de serviço e enviado 
relatórios mensais de movimento de associados durante 12 meses consecutivos, tendo ainda 
pago todas as contas do clube para que possa ser conferido. 

 

Materiais disponíveis: 
 Prêmio de Reestruturação de Clube (DA-972) 

 

Contato em LCI:  
Divisão de Administração de Distritos e Clubes  
Telefone: 630-468-6828 
Email: districtadministration@lionsclubs.org  
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/da972.pdf
mailto:districtadministration@lionsclubs.org

