
 

 

 
 

 

Guia de solução de 
problemas para clubes 



 



Este guia identifica problemas comuns de clubes e oferece recursos com possíveis soluções.  

 

 

 

• Planeje o sucesso do seu clube - Use este guia e PowerPoint de planejamento para descobrir os 
pontos fortes do seu clube, maneiras de melhorar e novas oportunidades que ajudarão o clube a 
crescer e prosperar!  Os formulários de planejamento ajudam a desenvolver uma visão, avaliar as 
necessidades do clube e organizar um plano para uma implementação bem-sucedida.  

• O seu clube, a sua maneira! - Este guia vai ajudá-lo a personalizar as reuniões de clube para que 
atendam melhor às necessidades e estilos de vida dos associados do clube.  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! 

• Iniciativa para a Qualidade do Clube - Uma ferramenta de planejamento estratégico para ajudar os 
clubes a identificar oportunidades para melhorar.  As mudanças são importantes para todos os 
clubes.  Ao compreenderem o funcionamento vigente, identificarem as áreas que possam ser 
aprimoradas e tomarem medidas para que se alcance as metas, todos os clubes podem ser ainda 
melhores!  Este guia fornece cinco etapas distintas para se iniciar uma mudança.  

• Saiba mais sobre Motivação da Equipe, Promover Inovação e Valorização da Diversidade dos 
Associados através do Centro Leonístico de Aprendizagem. 

 

 

 

• Certifique-se de que as comunicações aos associados sejam enviadas uma semana antes e um dia 
antes das reuniões.  

• Peça aos associados para que usem a pesquisa Como você classificaria o seu clube? O guia 
administrativo fornece orientações sobre como conduzir a pesquisa, determinar os resultados e criar 
um plano de ação.   

• Na Iniciativa para a Qualidade do Clube, faça a Avaliação 3: Destacar-se no desenvolvimento de 
liderança e funcionamento do clube 

• Faça com que os líderes do clube completem o Guia para a satisfação dos associados  

 

 

  

Eficácia geral do funcionamento dos clubes 

Os associados falam às reuniões 

Os nossos associados não se envolvem ou o clube está perdendo associados 

https://www.lionsclubs.org/resources/118940595
https://www.lionsclubs.org/resources/118940831
https://www.lionsclubs.org/resources/79875861
https://www.lionsclubs.org/resources/79876621
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/79863807
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/me15.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/me15.pdf
https://www.lionsclubs.org/resources/79876621
https://www.lionsclubs.org/resources/79877001


 

 

• Use O seu clube, a sua maneira! para conferir novas ideias de reuniões 

• Envolva todo o clube participando da Iniciativa para a Qualidade do Clube 

• Saiba mais sobre Motivação da Equipe, Promover Inovação e Valorização da Diversidade dos 
Associados através do Centro Leonístico de Aprendizagem. 

• Programe uma variedade de atividades para o seu clube e comunique-as através do Calendário de 
atividades do clube  

 

 

• Visite o Centro Leonístico de Aprendizagem e explore os cursos disponíveis em Resolução de 
Conflitos e Formação de Equipe  

 

 

 

• O Guia para a satisfação dos associados aborda questões comuns de porque os associados 
deixam o clube e tem um questionário para ex-associados que você pode usar para saber 
por que as pessoas deixaram o clube.  

 

 

 

• Conduza uma Avaliação das Necessidades Comunitárias e descubra novas formas de servir 

• Compartilhe as nossas Histórias de impacto do serviço e solicite ideias para novos projetos 
de serviço 

• Conclua a Avaliação 2: Revitalize o clube com novas oportunidades de serviço da Iniciativa 
para a Qualidade do Clube 

 

 

 

  

Os associados não participam nas reuniões 

Os associados se desentendem nas reuniões 

Não sabemos por que os associados saem do clube 

Não fazemos projetos de serviço significativos 

https://www.lionsclubs.org/resources/79875861
https://www.lionsclubs.org/resources/79876621
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/129938184
https://www.lionsclubs.org/resources/129938184
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/79877001
https://cdn2.webdamdb.com/md_I5nGQcsVtm43.jpg.pdf?v=1
https://www.lionsclubs.org/pt/explore-our-clubs/service-stories
https://www.lionsclubs.org/resources/79876621
https://www.lionsclubs.org/resources/79876621


 

 

 

• Escolha dentre as 30 ideias de marketing para ajudar a promover o clube  

• Faça o curso de Relações Públicas do nosso Centro Leonístico de Aprendizagem  

• Revise os recursos de mídia social disponíveis no Lions SMiLE 

• Veja o página do Assessor de Marketing para mais ideias, ferramentas e recursos 

 

• Em uma reunião de clube, pergunte quais benefícios da afiliação são os mais importantes e 
faça com que os associados criem as próprias explicações rápidas de Leão   

• Distribua o folheto da Nossa História e o Guia de Recrutamento Simplesmente convide! aos 
os associados do clube  

• Faça uma apresentação sobre Recrutamento e pergunte aos associados como melhor 
adaptá-la para a sua comunidade  

• Confira o E-book do Assessor do Quadro Associativo de Clube para ideias e recursos 
adicionais  

 

 

 

• Distribua cópias do folheto Os Leões fazem a diferença e peça ideias para expandir o quadro 
associativo  

• Desenvolva um plano de expansão com o Guia de Recrutamento simplesmente convide!  

• Prepare-se para um evento de aumento de associados bem-sucedido com as ferramentas 
da página de Eventos para o crescimento do quadro associativo 

 

 

 

  

O nosso clube não está atraindo novos associados 

O nosso clube não é bem conhecido 

Os nossos associados não sabem como convidar as pessoas para se associarem ao nosso clube 

O nosso clube não sabe como crescer 

https://www.lionsclubs.org/resources/79863857
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/social-media
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/97216957
https://lionsclubs.box.com/s/mrmvm93b35bk8a07gm4xjfv7ifqxfc9f
https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/79864494
https://www.lionsclubs.org/resources/79877240
https://www.lionsclubs.org/resources/88355608
https://www.lionsclubs.org/resources/79876924
https://lionsclubs.org/v2/resource/download/79863771
https://www.lionsclubs.org/resources/79877240
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/membership-growth-event


 

 

• O Guia de Recrutamento de Jovens Leões ajudará jovens adultos a encontrarem o clube e o 
tipo de associado que melhor atendam às suas necessidades e interesses quanto a serviço 

• Visite a página para Jovens Leões para ajudar a descobrir a variedade de tipos de associados 
e clubes para Jovens Leões, incluindo ideias para revitalizar o funcionamento do clube para 
atrair associados mais jovens 

• O vídeo Envolva-se, torne-se Leão destaca jovens adultos falando sobre por que se 
tornaram Leões, os benefícios de ser associado e os tipos de projetos de serviços que os 
clubes se envolvem 

 

 

 

• Crie um plano de boas-vindas para associados em potencial que comparecerem a uma 
reunião e discuta como cada associado do clube pode contribuir 

• Compartilhe a Folha Informativa sobre LCI e o folheto de Benefícios da Afiliação com os 
possíveis associados  

• Saiba mais sobre como realizar uma grande reunião com os Cursos de Gerenciamento de 
Reuniões e Oratória do Centro Leonístico de Aprendizagem  

• Assegure-se de que o seu clube esteja focado em serviços importantes com a Avaliação das 
Necessidades Comunitárias e a Iniciativa para a Qualidade do Clube 

 

 

 

 

• Realize uma discussão no clube sobre o valor, as expectativas e os benefícios de ser um líder 
de clube 

• Inicie um programa de orientação em que cada líder de clube treine ativamente seus 
substitutos ao longo do ano  

• Entre em contato com o coordenador da GLT de distrito e solicite um Instituto de Liderança 
para Leões Emergentes 

  

Mais associados jovens adultos beneficiariam o clube 

Os convidados vêm às reuniões, mas não se tornam associados 

O nosso clube tem problemas de liderança 

Ninguém querer assumir cargos de liderança 

https://www.lionsclubs.org/resources/118732722
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/young-lions
http://youtu.be/gkVNXztmMmg
https://www.lionsclubs.org/resources/79864494
https://www.lionsclubs.org/resources/97216957
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/108899005
https://www.lionsclubs.org/resources/108899005
https://www.lionsclubs.org/resources/79876621
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute


 

 

• Incentive os líderes de clube a praticarem o planejamento da sucessão conforme 
incentivado no E-Book de Presidente/Vice-Presidente de Clube 

• Faça o treinamento de Planejamento da Sucessão no Centro Leonístico de Aprendizagem 

 

 

 

• Incentive todos os dirigentes de clube a se familiarizarem com os E-books de clubes 
específicos para as respectivas posições 

• Incentive os dirigentes entrantes a participar do treinamento oferecido pelo distrito 

• Certifique-se de que os dirigentes de clube conheçam o treinamento para dirigentes de 
clube disponível para eles através do Centro Leonístico de Aprendizagem 

• Crie um Calendário de atividades do clube para ajudar os líderes a se prepararem para as 
atividades anuais de organização  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os nossos líderes permanecem no mesmo cargo ano após ano 

Os nossos líderes não conhecem seus papéis 

https://www.lionsclubs.org/resources/79876966
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-officers
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/129938184
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http://www.lionsclubs.org/
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