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LISTA DE VERIFICAÇÃO DO MENTOR DO COORDENADOR DE LCIF DE CLUBE 
O seguinte treinamento deverá ser realizado pelo Mentor de Dirigentes de Clube dentro de 30 dias 

 
Nome do Clube: __________________________________________________________________________________ 
 
Nome:__________________________________________________________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________   Nº Telefone:_____________________ 
 
Funções e responsabilidades (para obter uma descrição completa, consulte o Estatuto e Regulamentos Padrão do 
Clube). 

1. Comunicar aos Leões sobre a missão e sucesso de LCIF e sua importância para Lions Clubs International 
2. Implementar estratégias de desenvolvimento de LCIF no clube 
3. Colaborar com o coordenador de LCIF de distrito para promover a LCIF na área local para garantir o alinhamento 

com as metas distritais.  
4. Colaborar com o assessor de serviços do clube e Equipe Global de Ação para apoiar as iniciativas do clube. 

 

Recursos: Apresentar ao novo coordenador de LCIF de clube os recursos conforme indicados abaixo. (o material poderá 
ser oferecido em várias sessões):  

 Fornecer um link para o Kit de Ferramentas de Subsídios de LCIF.  Explicar que esta página contém os recursos 
necessários para se familiarizar com os programas de subsídios oferecidos pela LCIF.  Incentivar a avaliar as 
necessidades da comunidade e compartilhar informações com outras pessoas.  

 Fornecer um link para a página Maneiras de Doar no site de LCI para se familiarizar com as formas de doar para LCIF 
e compartilhar as informações com outras pessoas.  

 Fornecer cópia do Manual do Coordenador de LCIF de Clube  

 Fornecer um link para LCIF: Histórias que nos enchem de orgulho e explicar como os associados do clube podem 
compartilhar histórias de como LCIF fortaleceu seus serviços.   

 Providenciar recursos adicionais, formulários de compromisso e outros materiais que possam ser úteis para o 
coordenador de LCIF de clube.  

 

Correspondência de LCI para o Coordenador de LCIF de Clube: Incentivar o Coordenador de LCIF de clube a ter um e-
mail exclusivo registrado para garantir que eles possam receber as comunicações úteis e importantes. 
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AVALIAÇÃO DOS CLUBES 

 
Nome do clube: _______________________________________________ Data:________________________ 
 
Para os clubes estabelecidos – Complete a lista de verificação antes do treinamento de dirigentes de clube para 
identificar áreas que possam utilizar a melhoria e planejar o treinamento e suporte de acordo.  
 
Para os novos clubes – Complete a lista de verificação após os primeiros 90 dias dos clubes para confirmar o 
entendimento e identificar as áreas que precisam de orientação adicional.  
 
Compreensão das Responsabilidades do Clube:   
Avaliar o conhecimento dos líderes para determinar os conceitos fundamentais do Lions e do voluntariado ou se estão 
prontos para um desenvolvimento mais avançado.  
 
 Os dirigentes têm uma compreensão geral sobre a estrutura, objetivos e história de Lions Clubs International?  

         Sim      Não 
 
 Recursos: 
 Orientação para Novos Associados  
 
Os dirigentes compreendem as responsabilidades gerais do clube?         Sim      Não 
 
 Recursos: 
 Estatuto e Regulamentos Padrão de Clube  
 

Gerenciamento de clube:   
 
Certifique-se de que os dirigentes de clube estão cientes de seus papeis e responsabilidades e do treinamento 
disponível para apoio efetivo ao gerenciamento de clube.  
 
 Os seguintes dirigentes compreendem suas responsabilidades para cumprir efetivamente seus papeis?  

 
Presidente de Clube      Sim      Não 
 
 Recursos: 
 Webpage do Presidente e Vice-Presidente de Clube 
 Lista de verificação do mentor de presidentes de clube 
 
Primeiro Vice-Presidente de Clube      Sim      Não 
 
 Recursos: 
 Webpage do Presidente e Vice-Presidente de Clube 

Consulte a Lista de verificação do mentor de presidente de clube enquanto você se prepara para o seu 
mandato 

 
Secretário de Clube      Sim      Não 
 
 Recursos: 
 Webpage do Secretários de Clube 
 Lista de verificação do mentor de secretário de clube 

  

https://www.lionsclubs.org/resources/79876382
https://www.lionsclubs.org/resources/79875572
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-president-vice-president
https://www.lionsclubs.org/resources/97201047
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-president-vice-president
https://www.lionsclubs.org/resources/97201047
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-secretary
https://www.lionsclubs.org/resources/97201060
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 Tesoureiro de Clube           Sim      Não 
 
 Recursos: 
 Webpage do Tesoureiro de Clube 
 Lista de verificação do mentor do tesoureiro de clube 

 

Assessor do Quadro Associativo de Clube       Sim      Não 
 
 Recursos: 
 Webpage do Assessor do Quadro Associativo de Clube 
 Lista de Verificação do Mentor do Assessor do Quadro Associativo de Clube 

 

Assessor de Marketing de Clube         Sim      Não 
 
 Recursos: 
 Webpage do Assessor de Marketing de Clube   
 Lista de verificação do Mentor do Assessor de Marketing de Clube  
 
 Assessor de Serviços de Clube      Sim      Não 
 
 Recursos: 
 Webpage do Assessor de Serviços de Clube 
 Lista de verificação do Mentor do Assessor de Serviços do Clube   
  
 Coordenador de LCIF de Clube       Sim             Não 

 
 Recursos: 
 Webpage do Coordenador de LCIF de Clube  
 Lista de Verificação do Mentor do Coordenador de LCIF de Clube   
 

O Relatório de Avaliação da Saúde dos Clubes mensal vai indicar se os relatórios foram arquivados, se as contas estão 
vencidas e se as eleições são oportunas.  Consulte o relatório para responder os itens abaixo.  
 

Os relatórios do quadro associativo e atividades são enviados regularmente?     Sim      Não 
 
Recursos:  
MyLCI 
MyLion  
Estratégias para a Avaliação da Saúde do Clube 
 
As contas do clube estão atualizadas?     Sim      Não 
 
Recursos:  
Webpage dos Recursos do Financeiros 
Relatório Recap do Distrito     
 
O clube possui nova liderança a cada ano ou repete os dirigentes?        Sim      Não 

  

https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-treasurer
https://www.lionsclubs.org/resources/97201073
https://www.lionsclubs.org/resources/97201073
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/97162443
https://www.lionsclubs.org/resources/97162443
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/97201100
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-service-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/97201084
https://www.lionsclubs.org/resources/97201047
https://www.lionsclubs.org/resources/97201047
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-lcif-coordinator
https://www.lionsclubs.org/resources/138894614
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/79862964
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/finance-resources
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Atividades de serviço:   
 

O clube designou um Leão para o cargo de Assessor de Serviços de Clube?       Sim             Não 
 
 O clube está envolvido em atividades de serviço significativas?        Sim             Não 
 

Estas atividades são visíveis e relevantes à comunidade?       Sim             Não 
 
Existem outros projetos que os associados gostariam de buscar?     Sim             Não 

 
Se as atividades de serviço precisarem ser fortalecidas ou se novos projetos precisarem ser identificados, visite a 
webpage do assessor de serviços do clube.  Além disso, siga Jornada de Serviços do Clube, Causas Globais, Gerenciador 
de Projetos, Caixa de Ferramentas da GST e Transformando em Realidade! 
 
Marketing: 
 
Um plano de marketing eficaz reconhece os esforços do clube e conscientiza a comunidade sobre as atividades do 
clube.  As comunicações, interna e externa, precisam ser positivas e convidativas para associados atuais e potenciais.  
 

O clube designou um Leão para o cargo de Assessor de Marketing de Clube  
Cargo?        Sim             Não 
 
O clube divulga de forma eficaz os projetos que são apoiados?      Sim       Não 
 
Os associados do clube são eficazmente comunicados das reuniões, projetos e eventos?    Sim      Não 
 
O clube tem um site?     Sim             Não 
 
O clube está usando ativamente a mídias sociais?    Sim         Não 

 
Os recursos aplicáveis incluem o Guia de Marketing, e-Clubhouse e Treinamento para Secretário de Clube.  Considere 
também o Curso de Relações Públicas oferecido no Centro Leonístico de Aprendizagem.  
 

Fundação de Lions Clubs International: 
 

O clube designou um Leão para o cargo de Coordenador de LCIF de Clube?     Sim        Não 
 
Os associados do clube estão cientes dos subsídios e programas de LCIF e da importância de apoiar a nossa  
fundação global?      Sim        Não 
 
O clube está envolvido em atividades de angariação de fundos para LCIF?    Sim        Não 
 
Estas atividades são visíveis e relevantes à comunidade?     Sim        Não 
 
Há subsídios de LCIF para projetos que os associados gostariam de buscar?    Sim        Não 

 
Para saber mais sobre as oportunidades de subsídios de LCIF e encontrar recursos para ver se um subsídio de LCIF é 
adequado para seu clube, distrito ou distrito múltiplo, visite o Kit de ferramentas de subsídios de LCIF. Para saber mais 
como seu clube pode apoiar LCIF, visite a página Maneiras de doar.  Para ler e compartilhar histórias de serviços 
viabilizados por subsídios de LCIF, visite LCIF: Histórias que nos enchem de orgulho.  
  

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-service-chairperson
https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/service-journey
https://www.lionsclubs.org/pt/explore-our-clubs/our-global-causes
https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/service-journey/service-project-planners
https://lionsclubs.org/pt/start-our-approach/service-journey/service-project-planners
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/gst-toolbox
https://www.lionsclubs.org/resources/79877138
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/create-e-clubhouse
https://myapps.lionsclubs.org/?
https://www.lionsclubs.org/pt/lcif-grants-toolkit
https://www.lionsclubs.org/pt/give-how-to-give/more-ways-to-give
https://lcifpride.org/?lang=pt-pt
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Reuniões: 
 
As más reuniões podem arruinar um clube.  É importante que o clube tenha uma atmosfera receptiva antes do 
recrutamento de novos associados.  
 

As reuniões são positivas, significativas e produtivas?     Sim      Não 
 
Elas acontecem regularmente?      Sim      Não 
 
Há grande participação dos associados?    Sim      Não 
 
Incentiva-se a participação na reunião?     Sim      Não 
 
As reuniões envolvem todos os associados?    Sim      Não 
 
O que se pode fazer para melhorar? _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Recursos: 
O seu clube, a sua maneira! 
 
 

Aumento de associados: 
 
O aumento de associados é provavelmente o maior desafio para um clube e só deve ser iniciado depois que o clube 
está operando efetivamente ou os novos associados provavelmente sairão.  Certifique-se de que todas as outras 
questões estão resolvidas antes de lançar uma campanha de aumento de associados.  
 

O clube está recrutando ativamente?     Sim      Não 
 
Todos os associados, tanto novos como antigos, estão envolvidos em projetos que julguem ser  
significativos?     Sim      Não 
 
O clube tem um plano de quadro associativo?    Sim      Não 
 

 Por que os associados estão saindo do clube e que ajustes necessitam ser feitos para melhorar a conservação? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 
 Recursos: 

Webpage de Assessor do Quadro Associativo de Clube 
  

https://www.lionsclubs.org/resources/79875861
https://lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson
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Apoio ao Distrito: 
 
O propósito da liderança do distrito é apoiar o desenvolvimento e a saúde do clube.  No entanto, tome cuidado para 
garantir que o clube esteja apoiando projetos e eventos que sejam de interesse dos associados do clube.  Os estudos 
apontam que clubes saudáveis apoiarão projetos de distrito que sejam importantes para os associados, contudo, eles 
também podem consumir energia necessária para reestruturar um clube fraco.  
 

A liderança do distrito é vista como sendo positiva e útil?     Sim             Não 
 
O distrito ou o distrito múltiplo oferecem oportunidades de treinamento que beneficiam os dirigentes 
e associados?     Sim             Não 
 
Os dirigentes do clube participam das reuniões de divisão?     Sim             Não 
 
As funções do distrito são eficazmente informadas aos dirigentes de clube?     Sim             Não 
 
Os eventos/projetos do distrito impedem que os associados do clube apoiem seus próprios  
projetos?    Sim             Não 
 
 

 Que tipo de apoio o distrito oferece? 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

  

 

Continuação do desenvolvimento de liderança: 
Há momentos em que um clube está falhando devido a problemas de liderança, seja por associados conflituosos ou 
por falta de direção.  O Lions Clubs International tem uma variedade de cursos de desenvolvimento da liderança e 
programas oferecidos aos associados para ajudar os líderes Leões a serem bem-sucedidos.  Seu Coordenador da Equipe 
Global de Liderança (GLT) de Distrito pode fornecer mais informações sobre oportunidades de treinamento disponíveis.  
Informe os associados novos e antigos sobre a incrível oportunidade para crescimento pessoal e profissional que eles 
têm por meio da participação nos programas de treinamento oferecidos por Lions Clubs International.  Visite Centro 
Leonístico de Aprendizagem para informações adicionais.  
 
 
 
 
 
 
 
  

https://myapps.lionsclubs.org/?
https://myapps.lionsclubs.org/?
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