
O cargo de Representante Leo-Lion junto à Diretoria é uma excelente oportunidade para os associados Leo-Lions 
servirem como parte da Diretoria de Lions Clubs International. 

A cada ano Leonístico, o recém-eleito presidente internacional nomeia dois representantes Leo-Lion junto à diretoria. 
Dessa forma, é provável que as determinações para essa função não sejam feitas até julho.

Nomeação de Representante Leo-Lion junto à Diretoria

Como assessores nomeados à diretoria, os representantes Leo-Lion junto à diretoria são selecionados pelo presidente 
internacional de Lions Clubs International. Essa função requer que os representantes sirvam  simultaneamente como 
defensores, conselheiros e embaixadores. Os representantes interagem regularmente com os membros da diretoria, 
funcionários da sede e Leos e Leões de todo o mundo. Os representantes servirão um mandato de um ano como assessores 
sem direito a voto na diretoria de Lions Clubs International, atuando como um recurso para a diretoria e representando os 
jovens de todo o mundo. Os representantes dedicam uma quantidade significativa de tempo a esta função e viajam com 
frequência por longos períodos durante um ano. Um dos Leo-Lions deve enquadrar-se a uma rotação de área jurisdicional, 
garantindo que cada área jurisdicional seja representada por um ciclo de oito anos. O segundo Leo-Lion pode representar 
qualquer área jurisdicional. 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Para se qualificar para esta função, todos os candidatos devem atender aos seguintes critérios:

 � Os candidatos devem ser atuais associados Leo-Lion em dia com suas obrigações em um Lions clube ativo. 
 � Cada representante deve estar entre as idades de 18 e 35 anos. 
 � Os candidatos devem ter uma experiência mínima de 5 anos como Leo, Leo-Lion ou ter experiência combinada.

 � Os candidatos devem ter exercido anteriormente o cargo de presidente de clube ou superior.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

 1. Servir como um recurso para a Diretoria de Lions Clubs International e participar de suas reuniões.

 2. Aumentar a conscientização e a compreensão relativas às oportunidades de envolvimento de LCI/LCIF para os jovens.

 3.  Estabelecer ligação com os membros do Painel Consultivo do Programa de Leo Clubes e os Líderes da Equipe Global 
de Ação (GAT).

 4. Estabelecer ligação virtual com os funcionários de LCIF e funcionários do Departamento de Jovens Leões e Leos.

 5. Auxiliar no planejamento e coordenação de eventos da convenção para os jovens. 

 6.  Comunicar-se com os associados, fazer apresentações ao público de eventos e participar de webinars conforme 
necessário.

 7.  Participar de teleconferências regulares e reuniões presenciais com os comitês da diretoria designados e outros 
membros da diretoria.

 8.  Participar ativamente de comitês permanentes da Diretoria de Lions Clubs Internacional para fornecer perspectivas dos 
jovens/associados jovens. 

 9.  Viajar para as reuniões de diretoria, fóruns dos Leões e fóruns dos Leos para se conectar com os associados, 
representar Lions Clubs International e servir como a voz dos Jovens Leões e Leos. 

Representante Leo-Lion junto à Diretoria

LEO-LION

Os interessados nesta função no futuro são incentivados a considerar o comprometimento 
de tempo necessário para o cargo e analisar as Normas da Diretoria Cap. 3 H. para mais 
informações. Envie qualquer dúvida para membership@lionsclubs.org.
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