DIVISÃO DO DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA

Aprender. Liderar. Crescer.
Aprender é um processo para a vida toda. Lions Clubs International
acredita que todos os associados Leões e Leos possam se beneficiar
de treinamentos e desenvolvimento pessoal. Desenvolver líderes e
melhorar a satisfação e o crescimento dos nossos associados é
fundamental para o sucesso geral dos clubes de todos os lugares.
São oferecidas diversas oportunidades de treinamento e
desenvolvimento para ajudar a atingir esse objetivo.
Centro Leonístico de Aprendizagem
O Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC) oferece a todos os Leões e Leos a
oportunidade de aprender e aprimorar o conhecimento sobre os fundamentos Leonísticos
e habilidades de liderança por meio de cursos interativos on-line. Acesse o LLC a partir do
aplicativo “Learn” usando o login e a senha da sua conta Lion Account.

Prepare-se para a função que assumirá como dirigente!
Lions Clubs International oferece treinamento para os seguintes dirigentes:
Treinamento para Dirigentes de Clube:
Estão disponíveis opções de treinamento online para presidente, secretário e tesoureiro de clube.
Workshop de Presidente de Divisão:
O workshop do presidente de divisão foi criado para aprimorar o desenvolvimento de habilidades
dos presidentes de divisão.
Programa de Treinamento do Segundo Vice-Governador de Distrito:
O programa de treinamento para o segundo vice-governador de distrito é um programa de ensino
misto criado para atender as necessidades de desenvolvimento e treinamento dos segundos vicegovernadores de distrito.
Programa de Treinamento do Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador de
Distrito Eleito:
O Programa de Treinamento dos Primeiros Vice-Governadores de Distrito/Governadores de Distrito
Eleitos (1º VDG/DGE) é um programa intensivo com um ano de duração desenvolvido para preparar
o 1º VDG/DGE com o conhecimento, a visão e as habilidades necessárias para fortalecer e
consolidar Lions Clubs International.
SEJA UM LÍDER LEÃO. Para obter informações sobre os recursos e treinamentos
disponíveis para o desenvolvimento de liderança, visite a página do Desenvolvimento de
Liderança (lionsclubs.org/learn), entre em contato com o coordenador da GLT da Equipe
Global de Ação - ou envie um e-mail para leadersdevelopment@lionsclubs.org!
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Aprender. Liderar. Crescer.
Torne-se parte do corpo docente
do Lions!

Inscreva-se para participar de um
Instituto de Liderança!

Como Leão, há muitas oportunidades de
aprender e crescer, para que possamos servir
nossas comunidades da melhor maneira possível.
Quem melhor para ajudar os Leões com papéis
de liderança e serviços comunitários do que
outros Leões? Compartilhe sua paixão por
mentorear outros e seja reconhecido como
instrutor Leão.

Desenvolva suas habilidades de liderança participando
de um dos institutos de Lions Clubs International.

Instituto de Preparação de Instrutores (FDI):
O FDI foi criado para desenvolver e expandir o
número de instrutores Leões especializados
disponíveis para serem usados nos treinamentos
em níveis de clube, distrito e distrito múltiplo.
Programa de Instrutor Certificado do Lions
(LCIP):
O LCIP certifica instrutores para atuarem como
instrutores de institutos conduzidos por LCI,
seminários de 1º VDG/DGE e outros eventos
relacionados a treinamento. Para dúvidas sobre o
Programa de Instrutor Certificado do Lions, envie
um e-mail para: LCIP@lionsclubs.org.

Instituto Avançado de Liderança Leonística (ALLI):
O ALLI busca aperfeiçoar as habilidades de líderes Leões
e melhor prepará-los a assumir responsabilidades de
liderança na divisão, região e distrito.
Instituto de Liderança para Leões Emergentes (ELLI):
O ELLI foi criado para desenvolver as habilidades dos
líderes Leões, preparando-os para assumir
responsabilidades de liderança em nível de clube.

Instituto Regional de Liderança Leonística (RLLI):
O de RLLI foi criado para desenvolver as habilidades
dos líderes Leões, preparando-os para assumir
responsabilidades de liderança em nível de distrito.
Programa de Institutos Locais:
Este programa permite que membros da GLT solicitem
currículo e materiais para organizar e apresentar um
ALLI, ELLI, FDI ou RLLI local com supervisão e
envolvimento limitados de LCI. Para informações sobre
o Programa de Institutos Locais, envie um e-mail a:
institutes@lionsclubs.org.

Subsídios para o Desenvolvimento de Liderança
Os Subsídios para o Desenvolvimento de Liderança incentivam o treinamento de líderes Leões por meio de
apoio financeiro especial. Explore os programas abaixo para saber como obter acesso a fundos para o seu
próximo instituto ou evento de treinamento!
Subsídios para os Institutos de Desenvolvimento de Liderança: O Subsídio para Institutos fornece fundos
para apoiar o treinamento de futuros líderes.
Programa de Subsídios para o Desenvolvimento de Liderança - Distrito Múltiplo: O Subsídio de Distrito
Múltiplo concede verba para apoiar o Treinamento do Primeiro e Segundo Vice-Governador de Distrito.
Programa de Subsídios para o Desenvolvimento de Liderança - Distrito: O Subsídio de Distrito concede
verba para apoiar o Workshop do Presidente de Divisão.

SEJA UM LÍDER LEÃO. Para obter informações sobre os recursos e treinamentos
disponíveis para o desenvolvimento de liderança, visite a página do Desenvolvimento de
Liderança (lionsclubs.org/learn), entre em contato com o coordenador da GLT da Equipe
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