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Perguntas frequentes do                                                                                                                                              
PROGRAMA DE CLUBES DE INTERESSE ESPECIAL   

 
 
1. O que é o Programa de Clubes de Interesse Especial? 

O Programa de Clubes de Interesse Especial é um novo recurso de desenvolvimento de clubes para melhorar e 
expandir o suporte aos Lions clubes com interesses específicos e/ou associados que pensem de forma semelhante. 
Este programa enfoca no desenvolvimento de clubes que se baseiem em uma característica especial que unam os 
associados. Por exemplo, possíveis associados que estejam ligados por uma profissão, causa, etnia ou eventos 
similares das suas vidas, como os aposentados precoces.  
 
Os clubes de interesse especial e núcleos de clubes são fundados da mesma forma que os clubes tradicionalmente 
desenvolvidos, com base na comunidade. As aprovações de novos clubes e os requisitos organizacionais com base 
nas normas têm que ser cumpridos. Durante o processo de inscrição, os clubes que optarem por identificar uma 
categoria de interesse especial poderão fazê-lo. 
 

2. Por que LCI está lançando essa iniciativa?  
Por aceitar modelos de clubes novos e diferentes, o programa de Clubes de Interesse Especial vai ajudar a expandir a 
base do nosso quadro associativo, permitindo que a organização atenda às necessidades das pessoas com diferentes 
procedências e interesses. Os clubes de interesse especial podem também ajudar LCI a alcançar suas metas de 
serviço. Em 2016-2017, servimos 113 milhões de pessoas e até 2021, nossa meta é de servir 200 milhões de pessoas 
por ano. Consolidar o nosso quadro associativo através dos clubes de interesse especial nos ajudará a alcançar essas 
metas.  
 

3. Quanto tempo esse programa vai durar?  
O programa foi aprovado para durar um período de 3 anos: de 1º de julho de 2017 até 30 de junho de 2020. LCI 
lançou oficialmente o programa de Clubes de Interesse Especial em agosto de 2017. 
 

4. Como o meu distrito e/ou clube pode ajudar com a formação de um clube de interesse especial?  
Ótima pergunta. Identificando e fazendo contatos com grupos que já se reúnam nas comunidades. Informe-os sobre 
a cultura distinta que existe de pertencer a um Lions clube especializado, que os permita estarem juntos devido a 
interesses, procedências, experiências e etc. que tenham em comum. Ao identificar grupos, incentive o 
desenvolvimento de clubes de interesse especial que atendam às necessidades locais. 
 

5. Há clubes de interesse especial localizados em todas as áreas jurisdicionais?  
Sim, todas as áreas jurisdicionais estão trabalhando para formar estes tipos de clubes. Na verdade, muitos já existem 
há anos, mas não foram identificados nos registros junto a LCI. 

 
6. Qual é o papel dos coordenadores?  

Os coordenadores de clubes de interesse especial são Leões que adoram criar clubes de interesse especial. A 
posição de coordenador de clubes de interesses especiais foi criada para ajudar a impulsionar o desenvolvimento 
dos clubes e apoiar as novas metas de crescimento de clubes definidas anualmente pelos distritos. Os 
coordenadores de clube de interesse especial podem trabalhar dentro ou fora da respectiva área jurisdicional (com 
aprovação) para desenvolver clubes.  

 

7. Como posso me tornar um coordenador de clube de interesse especial?  
Estamos sempre procurando Leões que queiram servir suas comunidades. Os coordenadores de clube de interesse 
especial têm que preencher um formulário e detalhar como formarão três novos clubes e/ou adicionarão 100 novos 
associados. Os funcionários de Desenvolvimento do Quadro Associativo analisarão os formulários e, se aprovados, 
fornecerão aos coordenadores um formulário para o plano de desenvolvimento e os recursos para rastrear as 
despesas. 
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Os coordenadores de clubes de interesse especial precisam criar e apresentar planos de desenvolvimento 
estratégico, identificando o interesse especial e a localização de possíveis novos clubes. Os planos são analisados e 
aprovados pelos distritos e por funcionários de LCI como pré-requisito para o reembolso de despesas. Os 
coordenadores de clubes de interesse especial são reembolsados pelas despesas elegíveis de até US$ 2.000 nas suas 
áreas jurisdicionais e de até US$ 5.000 (com aprovação) pelos esforços fora das respectivas áreas jurisdicionais.  
 
Obs.: Os Leões que estiverem servindo no cargo de governador de distrito não podem servir simultaneamente como 
coordenador de clube de interesse especial. 

8. Quais tipos de clubes de interesse especial estão sendo criados? Veja aqui alguns exemplos, entre outros: 

 Clubes de Interesses Comuns – clubes que se compõem de associados que compartilhem experiências, hobbies 
ou conexões culturais parecidas.  

 Clubes Desportivos – clubes cujos associados gostem de esportes, apoiem atletas locais ou grupos voltados aos 
esportes, ao mesmo tempo em que tenham serviços comunitários como parte de suas agendas. 

 Clubes para Aposentados Precoces – nos últimos 20 anos, temos visto grupos de pessoas que se aposentaram 
após venderem suas empresas. Estes possíveis associados estão procurando por maneiras de contribuir para a 
sociedade.  

 Clubes voltados a uma Causa – existem causas importantes ao redor do mundo que precisam da nossa atenção: 
meio ambiente, diabetes e a crise de refugiados. Estes clubes combinam a paixão com o interesse pessoal em 
retribuir imediatamente ajudando o próximo.   

 Outros – podem existir grupos de interesse em comum que já se reúnam na comunidade, tais como de jovens 
profissionais ou pessoas que se reúnam no mesmo local por motivos religiosos.  

 
9. Os coordenadores de clubes de interesse especial precisam trabalhar com o atual Governador de 

Distrito/estrutura da GMT para desenvolver novos clubes?  
Sim. Já que essa é uma iniciativa de três anos, os nomeados trabalharão em estreita colaboração com os líderes 
distritais e a estrutura da GMT em diferentes níveis. Além disso, os avanços serão rastreados pelo assessor 
internacional de clubes de interesse especial. 
 

10. Quanto custaria para solicitar uma carta constitutiva para se tornar um Lions Clube autônomo? 
Geralmente, para fundar um novo clube, as taxas de fundação de Lions Clubs International são de US$ 35 por 
associado, com o mínimo de 20 associados fundadores. Isso significa que as taxas de fundação de um clube são de 
aproximadamente US$ 700 para um novo clube com 20 associados. No entanto, há situações, como de estudantes, 
Leo a Leão ou Lioness a Companheira Leão em que se oferece descontos ou isenções. Consulte as Normas da 
Diretoria para obter detalhes sobre essas oportunidades. 
 

11. As atividades dos clubes de interesse especial são cobertas pelo seguro de responsabilidade civil de LCI?  
Sim, como benefício aos Leões que realizem atividades de serviço, LCI fornece cobertura de responsabilidade civil. 
 

12. Podemos começar com um núcleo de interesse especial e mais tarde convertê-lo em um Lions clube autônomo? 
Sim. As três coisas a estudar são: onde se localizará o núcleo, o tipo de associados e qual será o enfoque do núcleo 
de interesse especial. No entanto, é totalmente aceitável que um núcleo nunca se converta em clube autônomo. 
Além disso, há valor em um clube tradicional ter um núcleo de interesse especial para permitir que mais pessoas da 
comunidade se envolvam no Lions.  
 

13. Quanto custa para formar um Núcleo de Clube? 
A joia de admissão para cada novo associado do núcleo é de US$ 35. Não há joias para os associados do clube matriz 
que queiram se transferir para o núcleo de clube pertencente ao clube matriz do qual sejam associados. 

 
14. Quais são as quotas anuais de Lions Clubs International? 

As quotas internacionais anuais são de US$ 43. As quotas bancam nossos muitos programas, serviços a clubes, 
serviços jurídicos e de marca registrada, relações públicas e website global/plataformas de mídia social, seguro de 
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responsabilidade civil para clubes e a revista LION. As quotas locais são estabelecidas pelo clube e distrito do Lions 
aos quais se pertença para as necessidades administrativas, publicações e operações locais.  
 

15. Como é Lions Clubs International hoje em dia? 
Somos uma organização diversificada de mais de 1,4 milhão de pessoas de todo tipo de vida unidas pelo espírito do 
voluntariado. Proporcionamos oportunidades de servir para muitos grupos de mulheres e homens de diferentes 
faixas etárias.  LCI enxerga os Clubes de Interesse Especial como uma forma de apoiar os atuais voluntários e futuros 
associados oriundos de um amplo espectro de experiências, proveniências e metas pessoais e profissionais. 
 
Dúvidas? Envie um e-mail para specialtyclubs@lionsclubs.org   
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