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Não importa qual circunstância, se há uma necessidade, há um Lions Clube para atendê-la. Uma crescente alternativa ao modelo 

de Lions clube tradicional, os clubes de interesses especiais estão atraindo novos associados com interesses compartilhados. 

  

Em contraste com o padrão de clubes, que se originam em de suas comunidades, os clubes de interesses especiais reúnem Leões 

com interesses comuns ou em circunstâncias semelhantes. Alguns clubes enfocam em ajudar as pessoas com diabetes. Outros 

clubes, se concentram em profissões, como educadores ou trabalhadores da área jurídica. Grupos que se encontram regularmente 

podem agora servir suas comunidades com outros que já compartilham interesses comuns com clubes de interesses especiais do 

Lions. 

 

Existem clubes para veteranos, ambientalistas, fãs de motos na neve, mulheres profissionais e pessoas com origens culturais 

compartilhadas.  Há um clube de salão de dança no Havaí. E existem clubes cibernéticos que se encontram e conduzem os 

negócios do clube principalmente on-line, com os associados conectados ao redor do mundo. 

 

Os Leões têm formado clubes de interesses especiais por décadas. Em 1984, o Lions Clube Benton Bay Athletic foi fundado no 

Alasca, nos EUA, para dar suporte a esportes da juventude e universidades locais. O crescimento dos clubes de interesses 

especiais tem acelerado nos anos recentes, uma vez que as mudanças sociais impuseram mais demandas sobre o tempo livre das 

pessoas. Os clubes de interesses especiais oferecem um formato flexível que permite ao Lions acomodar os voluntários de hoje, 

de uma forma a se encaixar em seus estilos de vida em constante mudança. 

 

Assim como com qualquer Lions clube recém-formado, os clubes de interesses especiais precisam ser patrocinados por clubes 

existentes e passar por um processo de constituição. Como os Leões de todos os lugares, os associados se reúnem para realizar 

projetos de serviço e ajudar os outros, mas normalmente os projetos refletem a área de especialidade do clube de interesse 

especial. 

 

O Lions Clube de Mulheres Executivas de El Paso, no Texas, EUA, oferece mentoreamento e treinamento de 

 informática para mulheres jovens em desvantagem.  

 

Similarmente, em Middletown, Virgínia, EUA, um grupo de professores elementares preocupados  

com crianças perdendo a educação pré-escolar, formou o Lions Clube de Primeira Infância de  

Middletown. O clube trabalha com crianças de três a cinco anos de idade para ajudá-las a se 

 preparar para serem bem-sucedidas no jardim de infância. As aulas pré-escolares para  

Pequenos Leões do clube fizeram uma grande diferença na preparação das crianças. A mãe  

Chrissie Sison disse que sua filha Annalize "realmente aproveitou cada minuto" de seu tempo  

nos Pequenos Leões e, graças ao Lions, "Annalize, simplesmente ama a escola", disse ela. 

O Lions Clube de Diversão com Motos na Neve de 

Fairbanks, EUA, incentiva a diversão familiar, 

organizando corridas de motos na neve para crianças. 
 

Associados do Lions Clube de Veteranos de São 

Francisco compartilham um vínculo comum no 

serviço ao seu país e à comunidade. 
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stesso공통 관심사를 가진 라이온들의 클럽 

interesse 

 


