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A importância da extensão 
Como Leão, você compreende a diferença que o seu clube faz na comunidade, e é por isto que é tão 

importante ajudar a começar um novo Lions clube. Mas este é apenas um aspecto. Existem outros 

motivos importantes para se iniciar novos clubes, como os seguintes: 

1. Rejuvenescer e aumentar o quadro associativo 

A extensão de clubes aumenta o número de voluntários ativos e também ajuda você a: 

• Cultivar novos recursos. 

• Aumentar o entusiasmo dos Leões. 

• Trazer ideias novas e inovadoras de serviços e projetos de captação de recursos. 

• Desenvolver habilidades de liderança e novos líderes. 

• Aumentar a verba dos distritos para atividades e projetos. 

2. Constituir uma comunidade mais forte 

No final das contas, o que importa é o que os Leões fazem. Instituir novos clubes: 

• Oferece às comunidades que não tenham um Lions clube a oportunidade de atender às 

necessidades locais. 

• Propicia que as comunidades e indivíduos voltados a prestação de serviços se envolvam em 

projetos pelos quais se interessem. 

• Proporciona mais pessoas para prestar serviços. 

3. Engajar tipos diferentes de novos associados 

Os Lions clubes não são iguais, porque as pessoas também não são iguais. Um novo clube: 

• Permite que os associados estabeleçam uma cultura distinta para o clube. 

• Incentiva os associados mais jovens a se envolverem, principalmente quando o clube se dedica 

a projetos de prestação de serviços comunitários e utiliza métodos modernos de comunicação. 

• Incentiva a afiliação de famílias. 

• Resolve problemas de hierarquia etária e liderança sentidas por associados antigos. 

• Permite que associados com os mesmos interesses formem Lions Clubes de Interesse Especial. 

4. Ajuda Lions International a continuar prosperando 

As pessoas sabem que podem contar conosco, porque sabem que os Leões arregaçam as mangas. 

Com novos Lions Clubes continuamos a: 

• Viabilizar que mais Leões continuem fazendo a diferença. 

• Apoiar o trabalho humanitário dos Lions clubes através de LCIF. 

• Assegurar que nossos associados continuem sendo nosso recurso mais sustentável. 

• É quase impossível imaginar que algumas comunidades ainda não tenham um Lions clube. 

Tornamo-nos a maior organização de serviços do mundo com um clube de cada vez, portanto, 

comece a se empenhar na extensão ainda hoje. 
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