
Nesta edição das Notícias
sobre a Família e a Mulher a
especialista Karen Sell explica
as 50 maneiras em que as
mulheres podem ser
convencidas a se afiliar.

50 Maneiras de convencer as mulheres  
a se afiliarem. Dicas para dobrar o número
de mulheres no seu Lions Clube, ainda
neste ano.

Preparado pela Primeira Vice-Governadora de Distrito,
Karen Sell Distrito 21-B, Tucson, Arizona, EUA

Fale diretamente com as companheiras
Leão do seu clube.  
1.  Peça a cada companheira que leve uma amiga como

convidada. Certamente todas as mulheres têm
amigas, ou então irmãs, vizinhas, colegas,
filhas - que poderiam tornar-se excelentes
companheiras Leão.

2.  Verifique se todas as associadas do clube
possuem as informações necessárias. Inclua
livretos e folhetos sobre LCI, como Sou Leão
que foca particularmente as mulheres.

3.  Forme equipes de mulheres dentro do clube
para que desenvolvam novas ideias de
serviço que funcionem na sua comunidade,
e coloque as ideias em prática ainda neste
ano. Caso as ideias sejam atraentes para as
companheiras Leão, certamente serão
aceitas por outras mulheres também.

4.  Certifique-se de que as companheiras
Leão sentem orgulho do clube. Elas são
as melhores porta vozes que você pode
ter. Será que se sentem necessárias?
Importantes? Estão tendo oportunidades
de crescimento e desenvolvimento das habilidades
de liderança?

NOTÍCIAS SOBRE A 
FAMÍLIA E A MULHER
Edição 11 Volume 2, 2012

Frequente os locais onde as mulheres estão presentes.
5.  Adote uma escola e vá sempre visitá-la. Conheça bem os professores

tornando-se disponível para ajudá-los. Esteja sempre disposta a
oferecer mochilas, flâmulas e dicionários, pessoalmente.   

6.  Conceda bolsas de estudos do Lions na cerimônia de prêmios da
escola secundária. Será sempre melhor para a sua imagem se os pais
verem de perto quem está outorgando o prêmio e não apenas lendo
nas notícias que o Lions ofereceu algum dinheiro. Tire fotos para
usá-las na próxima edição do boletim distrital.

7.  Faça parceria com outras organizações que possuem em seu quadro
mulheres que conseguiram galgar espaços importantes, como uma
associação para mulheres de negócios, ou uma igreja.

8.  Seja atuante quanto ao Concurso de Cartaz sobre a Paz e sempre dê
destaque aos vencedores, escolhendo um local ideal para divulgar os
cartazes na comunidade. As mães, tias e avós dos jovens artistas
certamente estarão interessadas em participar da exposição.

9.  Leve com você a exposição interativa sobre a importância de lavar
as mãos para não contrair doenças, ou outra atividade educacional
interativa para ensinar nas escolas do distrito. Distribua informações
sobre a importância de lavar as mãos para que os alunos possam
levar para casa.

10.  Forme um núcleo em uma área onde há sempre a presença de
mulheres - seja no hospital, clínica médica, comércio, agência
governamental, escola, universidade. Entre em contato com

mulheres que não podem frequentar reuniões devido 
ao horário de trabalho, ou não têm tempo para reuniões 
à noite. 

11.  Lance um projeto de construção de um playground,
talvez em parceria com uma organização local.

12.  Participe de uma feira de saúde feminina. 

13.  Patrocine esportes para crianças ou eventos infantis,
contribuindo não só com dinheiro, mas principalmente
com o seu tempo. Deixe claro para todos que você está
patrocinando as crianças. Esteja disponível para falar
com os pais durante os jogos esportivos patrocinando
uma reunião infantil após o evento. Forneça informações
aos pais sobre o seu Lions clube.

http://www.lionsclubs.org/PO/common/pdfs/me37.pdf


14.  Patrocine eventos para escoteiros ou escoteiras. Ofereça seu
trabalho como mentora, podendo assim conhecer as famílias.
As crianças um dia se tornarão adultos, sendo excelentes
candidatos para o Lions.

15.  Visite casas de repouso na comunidade para explorar
oportunidades. Será que precisam de oradores para as
reuniões mensais? Gostariam de formar um núcleo para
oferecer uma nova dimensão de trabalho voluntário?

Leve com você outras mulheres.
16.  Programe realizar eventos de interesse para as mulheres, tendo

em mãos informações sobre o Lions durante todos os estágios
do evento (convites, publicidade, acompanhamento após o
evento, etc.). Dentre várias ideias, você poderá implementar
workshops de desenvolvimento pessoal, feira sobre saúde, ou
sobre mulheres no mundo de negócios, ou feira sobre
prestação de serviços. Outra ideia seria uma Noite Livre para
os Pais, com ingresso de cinema gratuito e pipoca, e uma sala
ao lado com babá para cuidar dos pequenos.

17.  Faça uma programação de reuniões de interesse para as
mulheres. Você descobrirá que os homens também se
interessarão! Tenha certeza de que as mulheres estão cientes
do programa, e abra o evento para convidados ou público em
geral. Coloque as informações relevantes sobre o seu clube em
local visível para os convidados. Mantenha uma lista com os
nomes e endereços dos participantes. Faça um
acompanhamento constante. Essas são algumas idéias:

• Questões sobre Saúde da Mulher
•  Serviços de Saúde para Crianças
•  Câncer de Próstata: Informações importantes que o

homem da sua vida precisa saber
•  Novas iniciativas do distrito (oferecidas pelo

superintendente da escola)
•  Segredos da cozinha do melhor chef local
•  Como cuidar dos pais idosos 
•  Oportunidades de negócios para mulheres
•  Auto Ajuda: Como fazer com que a sua vida seja

exatamente como você quer

Vamos vivenciar o mundo.
18.  Ofereça um prêmio. Escolha os indicados ao prêmio, selecione

o vencedor, ofereça o prêmio publicamente ou divulgue a
cerimônia na mídia. Ideias: enfermeira do ano, professora,
proprietária, mãe ou avó do ano, etc. 

19.  Agradeça a todos. Ofereça uma homenagem às professoras,
enfermeiras, secretárias, cientistas, proprietárias, técnicas
hospitalares, corpo de bombeiros, policiais, ou qualquer outro
grupo que tenha um dia especial no calendário. Um simples
cartão postal com os dizeres “muito lhe agradecemos pelo
trabalho bem feito” certamente causará um impacto positivo.
Use esta oportunidade para explicar sobre o trabalho dos
Lions clubes na comunidade.

20.  Coloque informações que sejam visíveis em locais públicos,
como - portas de banheiros de restaurantes, no boletim da
escola, sala de espera de clínicas médicas e em lanchonetes.  

21.  Coloque as caixas de coleta de óculos em locais visitados por
mulheres - clínicas médicas, spas, salões de beleza,
supermercados, colocando também um suporte para folhetos
com informações sobre o seu clube. 

22.  Peça aos proprietários do comércio local para colocarem um
folheto em seus estabelecimentos contendo serviço de utilidade
pública. Os assuntos podem ser variados, como prevenção da
diabetes, cuidados com a visão etc.  

23.  Faça algo que desperta a atenção do público para o seu clube.
Lance um concurso de culinária - quem fizer a melhor torta,
mas com um toque interessante. Os homens assam as tortas e
as mulheres fazem o papel de juradas, elegendo o vencedor.
Você pode também coletar e doar material escolar ou
organizar exames oftalmológicos para crianças. Não importa
a sua ideia, divulgue o evento na mídia.

24.  Faça publicidade das angariações de fundos e projetos do
clube. Se estiver financiando cirurgia para uma criança,
divulgue este fato na comunidade. Muitos pais ficarão
eternamente gratos e se prontificarão a trabalhar com você.
Conte sempre a sua história com emoção.

Defenda causas que são importantes para
as mulheres.
25.  Ofereça ajuda a uma sociedade humanitária. Quando passear

com o seu cachorro, converse com as pessoas à sua volta.

26.  Divulgue na comunidade que está procurando por mulheres
caridosas. Envie um comunicado ao jornal, rádio e escola.
Foque no impacto do seu clube na comunidade e nas
necessidades para projetos futuros. Não solicite novos sócios,
mas peça por ajuda.

27.  Entre em contato com o centro de voluntários e outros locais
que as mulheres frequentam para identificar oportunidades de
voluntariado. Atualize suas informações de contato e os
projetos do clube constantemente.

28.  Coloque um logotipo do Lions no seu carro. Use o seu
distintivo sempre que sair. As pessoas vão notar.  

29.  Leve sempre cartões de visitas junto com informações sobre
o Lions.  

30.  Esteja pronta para falar sobre o que o seu Lions clube faz,
apenas em duas sentenças.

31.  Faça com que seja fácil para as mulheres encontrarem o seu
clube. Website e Artigos no jornal. Um folheto na biblioteca.
Formulários de afiliação no centro para voluntários. Não
poderão se afiliar se não puderem encontrar o clube.



32.  Fale com o departamento de recursos humanos das empresas
ou agências governamentais. As pessoas que se aposentam
geralmente querem preencher o seu tempo com algo relevante.
Verifique se os departamentos de recursos humanos possuem
as informações necessárias sobre o seu clube. 

33.  Prontifique-se a fazer apresentações para grupos de novatos.
Forneça informações ao menos uma vez por ano.

Não perca esta oportunidade
34.  Converse com todas as pessoas! Na fila do supermercado,

na lavanderia, no refeitório da sua empresa. As pessoas
que recrutam com sucesso anotam as informações em
um caderno sobre os sócios potenciais, para fazerem
acompanhamento depois.

35.  Identifique grupos que possam se interessar em ouvir sobre o
Lions e se ofereça para palestrar. Os grupos podem ser:
associações de pais e filhos, diretorias de escolas, grupos
seniores, clubes femininos, grupos de ajuda à igreja ou
câmara de comércio.

36.  Divulgue a sua mensagem durante uma refeição. Uma
macarronada ou uma feijoada são excelentes oportunidades
de divulgar o seu clube. Ofereça uma lembrança a todos os
participantes sobre o seu clube, como um marcador de livros
ou um cartão de negócios, incluindo um convite para
participarem da próxima reunião.

37.  Nomeie uma pessoa em todos os eventos de angariação de
fundos e projeto de serviço para se responsabilizar em oferecer
informações sobre o Lions E TAMBÉM falar sobre o Lions.
Sempre vemos uma mulher sozinha na mesa durante os
eventos, então aproxime-se! Converse com ela. Durante um
projeto escolar, outros pais estão trabalhando ao seu lado?
Converse com eles. 

38.  Solicite os nomes e endereços de e-mail de todos os
participantes. Tenha em mãos uma folha de inscrição onde os
sócios em potencial podem colocar informações de contato
para receberem mais dados sobre acontecimentos interessantes
na comunidade. Envie a todos o seu boletim.  

39.  Mantenha contato constante. As pessoas que comparecem ao
seu evento são sócios potenciais que podem ajudá-la no
próximo projeto de serviço. Após a reunião, você deve
manter contato com as pessoas durante seis meses, como
acompanhamento. Os oradores também devem estar
incluídos na sua lista.

Faça algo diferente.
40.  Patrocine uma rifa de algum item inusitado que as mulheres

possam usar. Deve ser uma coisa super interessante e atraente
para que as rifas sejam vendidas facilmente. Esta ocasião
também lhe dará a oportunidade de falar com as mulheres.

41.  Organize um evento esportivo e convide pessoas da
comunidade, mas, desta vez, o time será feminino.

42.  Patrocine um torneio de boliche apenas para mulheres, ou
evento apenas para mães e filhas.

43.  Organize um torneio de golfe, também com uma equipe
feminina. Faça doação de fundos para causas que as
mulheres apoiam.

44.  Certifique-se de que as doações para os times esportivos da
escola secundária apoiem times masculinos e femininos.
Certamente as mães apreciarão o seu gesto.

45  Patrocine uma feira de ciências para as meninas das escolas
locais. Apresente-se aos pais e divulgue o seu clube.

46.  Organize um concurso de colcha de retalhos na sua
comunidade. Pense em um tema sobre o Lions para o
concurso. Você poderá ficar surpresa com o número de
homens que se inscreverão!

47.  Esteja sempre alerta, procurando por oportunidades. Quem
disse que você não conseguiria formar um núcleo focado em
atividades exclusivas, como um grupo de mulheres que
costuram para crianças de orfanatos, ou mulheres que se
reúnem para caminhadas ou para andar de bicicleta.  

48.  Torne as atividades divertidas. Divida os sócios em equipes
para um jogo de futebol, sendo que o time que convidar novos
sócios ganhará pontos. Os perdedores servirão um jantar para
os ganhadores.

49.  Realize um concurso para ver quem pode trazer mais
convidados ao seu clube em uma só ocasião - homens
ou mulheres. 

50.  Venda uma entrada para dois pelo preço de um. Organize
um evento especial (jantar, cinema, teatro etc.), quando
uma entrada será de graça para as mulheres que foram
convidadas pelos Leões. É sempre bom convidar várias
mulheres ao evento, pois assim se sentirão mais à vontade.
(No mês seguinte, ofereça o ingresso gratuito para os
convidados masculinos). Queremos sempre estabelecer a
igualdade de sexos). 

GOSTARÍAMOS DE OUVIR SUA OPINIÃO!
Entre em contato com o Departamento de Programas
de Aumento de Sócios e Novos Clubes para contar suas
histórias de sucesso, ideias de projetos de serviços e
notícias sobre simpósios.

MPWC 33  PO 2/12
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