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Prepare-se para liderar como Primeiro Vice-Governador de Distrito; prepare-se para ter sucesso como
Governador de distrito
Enquanto atuar como primeiro Vice-Governador de Distrito, você fará treinamentos e vai se preparar para
liderar o distrito como governador. Como governador de distrito, você vai implementar o plano para alcançar
as metas do distrito.
Como primeiro vice- governador de distrito, você tem duas tarefas. Uma das suas principais prioridades é
estar pronto para assumir os deveres do governador de distrito se ele não puder cumpri-los por algum
motivo. Muito provavelmente, você terá outros deveres designados pelo governador e talvez lhe seja
solicitado liderar um ou mais comitês durante o ano.
Além desses deveres, você deve dedicar um tempo para se preparar para servir como governador de distrito.
É importante compreender bem o papel do governador de distrito e todas as suas responsabilidades antes
de você começar a servir.

Preparação e planejamento para o ano
Antes do seu mandato como governador de distrito, você passará boa parte do tempo preparando-se para
servir. Aprender as responsabilidades de um governador de distrito, aperfeiçoar suas habilidades de
liderança e compartilhar as melhores práticas com seus colegas líderes o ajudará a ser eficaz antes de assumir
o cargo.
Programa de Treinamento dos Primeiros Vice-Governadores de Distrito/Governadores de Distrito Eleitos
(1ºVDG/DGE) - Este programa é um processo intensivo de um ano, desenvolvido para equipar os
1ºVDGs/DGEs com o conhecimento, a visão e as habilidades necessárias para fortalecer e consolidar Lions
Clubs International.
•

Tarefas on-line de 1ºVDG/DGE - O Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador de
Distrito Eleito receberá tarefas on-line para serem concluídas antes de participar do Dia 1 a 3
e Dia 4. Os cursos serão automaticamente designados quando se tornarem disponíveis no
Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC).

•

Treinamento de 1ºVDG/DGE a nível de Distrito Múltiplo - O currículo de preparação é
fornecido para os Coordenadores da Equipe Global de Ação de distrito múltiplo para fornecer
treinamento ao 1ºVDG/DGE dentro do seu distrito múltiplo ou nos distritos únicos mais
próximos.

•

Seminário de 1ºVDG/DGE – Dias 1 a 3: St. Charles, IL USA (1ºVDG/DGE somente) e Dia 4 na
convenção anual.

Inscrição e Logística do Seminário de 1ºVDG/DGE - Esta webpage fornece instruções detalhadas sobre toda
a logística da inscrição do DGE, incluindo hotel e viagens.
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Onde posso encontrar as informações essenciais?
Crie seu login para o Portal dos Associados
O Portal dos Associadospermite que você acesse todos os aplicativos do Lions: MyLion, MyLCI, Insights,
Learn, Shop e Connect.
Instruções para se cadastrar e obter senha - Estas instruções fáceis vão ajudar você a conseguir acesso ao
MyLCI, caso ainda não tenha configurado seu perfil.
MyLION - Conectar. Servir. Reportar! É neste site que os clubes reportam serviços, planejam os projetos de
serviço, se conectam com outros Leões e criam perfis pessoais. Se você tiver dúvidas sobre o MyLION, envie
um e-mail para MyLION@lionsclubs.org.
MyLCI - Ferramentas para os líderes Leões! Este site é o local onde o clube pode gerenciar seus associados,
criar perfis de distrito e clube, verificar a elegibilidade dos eleitores, documentar e planejar convenções, bem
como verificar o status da solicitação de fundação de novos clubes. Se você tiver dúvidas sobre o MyLCI,
envie um e-mail para myLCI@lionsclubs.org.
•

Relatório de realizações de clube: Este relatório fornece uma visão geral útil dos clubes durante
a sua visita. Ele apresenta informações úteis sobre quadro associativo, prêmios, dirigentes e muito
mais.

•

Senhas de convidados do distrito - Um governador de distrito pode atribuir o acesso de
administrador convidado a até cinco Leões adicionais para apoio administrativo.

•

Quem tem acesso - Certifique-se de que a sua equipe distrital também tenha pleno conhecimento
de como usar o MyLCI como um recurso essencial para informações.

•

Downloads de dados para contato de associados - Use esta função fundamental do MyLCI para
criar endereço de correspondência, endereço de e-mail e listas telefônicas para facilitar a
comunicação.

•

Lista de delegados - Lista de associados elegíveis por clube para votar.

•

Lista de falecidos - Lista de Leões que faleceram recentemente.
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•

Relatórios de associados - Essas informações estão disponíveis no menu da central de
atendimento na página inicial após o login no MyLION/MyLCI.
•

Relatório de Registros de Associados - Mostra a lista do clube e o status, contagem de
associados e data do último relatório de associados.

•

Vagas de Dirigentes de Clube - Lista os cargos de dirigentes de clubes que estão vagos para
cada clube.
Resumo do Quadro Associativo - Resumo dos tipos de associados e gênero por clube.

•
•

Relatórios Cumulativos - Relatórios cumulativos de associados e sumário de clube do ano
Leonístico até a data do relatório

•

Relatório de Avaliação da Saúde dos Clubes - Mostra todas as informações importantes sobre
o status do clube, contagem de associados e histórico de envio de relatórios para todos os
clubes do distrito.

INSIGHTS - Visão geral abrangente de LCI nas áreas do Quadro Associativo, Atividades de Serviço, Doações e
força do Clube. Também constam a Campanha 100 e o progresso das Metas do Distrito.
LEARN - Oferece aos Leões um local central para concluir os cursos do Centro Leonístico de Aprendizagem
(LLC), pesquisar institutos realizados por LCI (ALLI, FDI e LCIP) e ver os treinamentos locais conforme
reportados pelos Coordenadores da GLT de Distrito Múltiplo e Distrito.
SHOP - A loja de LCI é uma maneira fácil de encomendar os materiais mais comuns para clubes e artigos com
a marca de Lions Clubs International. Se você tiver dúvidas sobre materiais para clube, envie um e-mail para
orderdetails@lionsclubs.org.
*NOVO* CONNECT - Um novo recurso de reunião virtual chamado Connect que os Leões podem acessar
usando as informações de login da Lion Account. A funcionalidade para reuniões se dá pelo uso de um
software de terceiros que se chama Big Blue Button.

O gabinete do distrito
Ao formar a equipe distrital e o gabinete, consulte o Estatuto e Regulamentos do seu próprio distrito para
cargos adicionais de gabinete que talvez possam estar incluídos.
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Modelo de Estrutura do Distrito – Organograma do Gabinete Distrital
Este gráfico do Modelo de Estrutura do Distrito representa uma sugestão de estrutura para o gabinete
distrital e inclui os Coordenadores da Equipe Global de Ação de Distrito. O Estatutos e Regulamentos
Internacionais prevêem estes cargos:
Dirigentes - Estes cargos só podem ser registrados no MyLCI pelos funcionários administrativos da Divisão
de Distritos e Clubes.
Ex-Governador de Distrito Imediato - Recursos para ex-governadores de distrito para ajudar a mantê-los
informados, envolvidos e polidos nas habilidades de liderança
Governador de Distrito - Preencha e anexe o formulário de Dados Biográficos do Governador de Distrito .
Primeiro Vice-Governador de Distrito/DGE - Preencha e anexe o formulário de Dados Biográficos do
Primeiro Vice-Governador de Distrito.
Segundo Vice-Governador de Distrito - Preencha e anexe o formulário de Dados Biográficos do Segundo
Vice-Governador de Distrito.
Envie o Formulário de Relatório da Convenção (DA-20) imediatamente após a convenção distrital para
reportar os resultados das eleições dos dirigentes para os cargos entrantes da equipe do governador de
distrito:
Dirigentes do Gabinete – podem ser reportados no MyLCI pelo Primeiro Vice-Governador de Distrito/DGE
depois de 15 de maio:
Secretário/Tesoureiro de Gabinete, Secretário de Gabinete e Tesoureiro de Gabinete - Manual do
Secretário e Tesoureiro de Gabinete
Se você não conseguir preencher o relatório de dirigentes no MyLCI, pode usar um PDF preenchível.
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Presidentes de divisão e região
Como Governador de Distrito Eleito, você pode reportar os Presidentes de Divisão e de Região no MyLCI ao
criar a estrutura da divisão e região. Esta tarefa deve ser concluída logo que você obtiver acesso de
governador de distrito eleito no MyLCI. Esta tarefa somente pode ser concluída no MyLCI.
•

As instruções para definir as divisões e regiões no distrito incluem:
•
•
•

Criar as estruturas de divisão e região e designar os presidentes.
Designar tanto os clubes atuais e novos para as divisões e manter as divisões.
Gerar relatórios das divisões e regiões.

•

Recursos para os Presidentes de Divisão e Região - O Centro dos Presidentes de Região e de Divisão
facilita o acesso às informações que são relevantes para os presidentes de divisão e região.

•

Prêmios de Divisão e Região - Os requisitos estão agendados de maneira a otimizar os recursos
mencionados. Faça logo seus planos e atinja os requisitos conforme sugerido ao longo do ano de
forma que cada dia conte!

•

Workshop para o Presidente de Divisão – Este workshop conduzido por instrutor para os presidentes
de divisão e região foi planejado para cobrir as responsabilidades que têm como presidentes,
presidindo o Comitê Consultivo do Governador de Distrito e nas suas funções no Gabinete de Distrito.

Coordenadores de distrito
Os Coordenadores da Equipe Global de Ação trabalham como uma equipe para gerar sinergia e novas
oportunidades para os clubes crescerem e servirem. Veja abaixo os links para as descrições dos cargos.
Materiais de apoio estão disponíveis na webpage da Equipe Global de Ação.
•

Coordenador da Equipe Global de Liderança de Distrito - Este coordenador serve por um ano
e é nomeado/eleito de acordo com o estatuto e regulamentos de distrito.

•

Coordenador da Equipe Global do Quadro Associativo de Distrito - Este coordenador serve
por um ano e é nomeado/eleito de acordo com o estatuto e regulamentos de distrito.

•

Coordenador da Equipe Global de Serviços de Distrito - Este coordenador serve por um ano e
é nomeado/eleito de acordo com o estatuto e regulamentos de distrito.

Coordenadores de LCIF de Distrito – Este coordenador nomeado através de LCIF ajuda a fortalecer LCIF,
possibilitando que a Fundação avance seu trabalho humanitário em todo o mundo.
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Assessores de distrito
Lions Clubs International reconhece oficialmente 14 assessores de comitês de distrito. Reporte os assessores
e coordenadores usando o MyLCI ou o formulário em PDF preenchível. Os mandatos têm um ano de duração,
a menos que esteja especificado de outra forma.
•

Convenção - O Assessor de Convenções trabalha em nome do Governador de Distrito para
realizar uma convenção bem-sucedida para os associados Leões do distrito.

•

Câncer infantil – Este Leão promove a conscientização e instrução dos Leões e Leos a respeito
do câncer infantil e identifica oportunidades para possíveis serviços em benefício das famílias
atingidas e para apoiar os serviços médicos existentes.

•

Diabetes - Este Leão organiza projetos de serviços eficazes para ajudar a combater o diabetes
nas comunidades do distrito.

•

Meio ambiente - Este Leão fornece a assistência de que os clubes necessitam para organizar
projetos de serviços ambientais no distrito.

•

Comitê Honorário - Esta webpage suporta os ex-governadores de distrito para se manterem
envolvidos, apoiando os clubes para promover harmonia em todo o distrito.

•

Fome - Este Leão fornece a assistência de que os clubes necessitam para organizar projetos
de serviços ambientais no distrito.

•

Tecnologia da Informação - Este assessor auxilia os líderes de distrito e clubes com as
ferramentas de mídia social, e-District House e e-Clubhouse.

•

Leo Clube - Os assessores de Leo clubes contribuem para o sucesso dos seus distritos por meio
da promoção, desenvolvimento e apoio contínuo de Leo clubes. Estão disponíveis nomeações
para mandatos de um ou três anos.
Comunicações de marketing – A página de ideias de publicidade oferece desde folhetos
básicos às mídias sociais.

•

•

Assessor do Concurso do Cartaz sobre a Paz – Este assessor auxilia o governador de distrito
com o Concurso do Cartaz sobre a Paz no distrito.

•

Visão - Este assessor organiza projetos de serviços visuais no distrito e motiva os Leões a
realizarem projetos de serviço.
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•

Acampamentos e Intercâmbios Juvenis- Este assessor supervisiona o Programa de
Acampamentos e Intercâmbios Juvenis e ajuda a trazer jovens de diferentes países a um
contato significativo uns com os outros, facilitando o compartilhamento de ideias, costumes
e pontos de vista culturais.

•

Lions Quest - Este é o Programa Juvenil mais abrangente da Fundação de Lions Clubs
International, o qual proporciona aos jovens habilidades positivas de vida.

Encomenda de itens através de Materiais para Clubes de LCI
Os Governadores de Distrito obtêm acesso às contas do seu distrito em 1º de julho de cada ano. Aqui estão
alguns links dos itens solicitados com mais frequência da Loja de LCI
•

Prêmios e medalhas – Esta seção contém uma grande variedade de produtos para ajudá-lo a
reconhecer os Lions clubes que se destacam.

•

Crachás - O crachá de dirigente de distrito é usado por todos os dirigentes de distrito fora o
governador de distrito ou ex-governador de distrito.

•

Kit de Posse de Novos Associados - Este kit é para novos associados de clubes já existentes.
Cada governador de distrito recebe 25 kits no início do ano Leonístico.
•

Os kits para novos associados dos clubes recém fundados estão sendo oferecidos de uma
forma diferente e não estão disponíveis através de Materiais para Clubes. Para mais
assistência, entre em contato com newclubs@lionsclubs.org

•

Distintivo de lapela do Ex-Governador de Distrito -Este distintivo está disponível para compra.

•

Kit do Cartaz sobre a Paz - Os kits estão disponíveis para compra de 15 de janeiro a 1º de
outubro.

•

Placas, prêmios e reconhecimentos Esta seção contém uma ampla variedade de produtos
para ajudar você a reconhecer os Lions clubes que se destacam.

Se você tiver dúvidas sobre os materiais para clube, envie um e-mail para orderdetails@lionsclubs.org.
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Subsídios
Subsídios de LCI - Há subsídios disponíveis para vários programas da associação destinados a aumentar o
quadro associativo, promover as atividades do clube e desenvolver a liderança juvenil.
•

Simpósio de Novas Vozes – Os Simpósios são ferramentas úteis para identificar necessidades
e oportunidades de serviço relevantes que despertarão o interesse de pessoas de todas as
idades e origens da comunidade.

•

Workshop de Novas Vozes – O workshop reúne um grupo diversificado pequeno de Leões
para explorar fatores que envolvem o recrutamento e a conservação de todos os indivíduos
de várias etnias, gêneros e faixas etárias em partes específicas do mundo.

•

Subsídio de Liderança para Leos - O Programa oferece assistência financeira a um distrito
múltiplo, subdistrito ou distrito único de Lions interessado em organizar uma conferência de
liderança de Leos.

•

Subsídio para o Desenvolvimento do Quadro Associativo - Visa iniciativas de marketing que se
concentrem em iniciar novos clubes e aumentar o quadro associativo.

•

Subsídio Equiparado de Relações Públicas – Este subsídio foi criado para auxiliar distritos
únicos ou múltiplos a aumentarem a conscientização pública sobre os Leões e os programas
Leonísticos.

•

Programa de Subsídios para o Desenvolvimento de Liderança de Distrito Múltiplo e de Distrito
-Este programa de subsídio oferece fundos para apoiar as despesas relacionadas ao
treinamento em nível de distrito múltiplo/distrito do primeiro e segundo vice-governadores
de distrito e presidentes de divisão.

•

Programa de Subsídios para Instituto de Desenvolvimento de Liderança - Este programa de
subsídio oferece fundos a distritos múltiplos, distritos únicos e distritos/regiões/divisões
provisórias para conduzir um Instituto de Liderança para Leões Emergentes (ELLI) ou Instituto
Regional de Liderança Leonística (RLLI).

Subsídios de LCIF
LCIF oferece uma ampla variedade de subsídios para apoiar o serviço que os Leões prestam às comunidades
locais e ao mundo. Por décadas, LCIF contribuiu com os esforços dos Leões nas áreas de enfoque da visão,
socorro após catástrofes, juventude e causas humanitárias. Visite o kit de ferramentas dos subsídios de LCIF
para maiores informações.
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Gerenciamento do tempo: planejamento da sua agenda para o ano
Você pode achar que a sua agenda diária se encha rapidamente ao servir como governador de distrito. Se
você começar o seu calendário mestre, dedicando tempo aos eventos e obrigações pertinentes ao seu cargo,
conseguirá mais facilmente priorizar outros eventos que talvez não tenha previsto. Comece o plano mestre
priorizando eventos que você seja obrigado a participar ou liderar e programe-se adequadamente para os
eventos que requeiram um tempo considerável e compromisso de viagem.
Eventos internacionais
•

Calendário de Eventos de Lions Clubs International - Este calendário da sede internacional
contém os próximos eventos e prazos importantes de inscrição para prêmios, com
informações sobre os eventos de serviços globais.

•

Convenção Internacional - LCICON é uma ótima webpage que proporciona um único local para
tudo que você precisa para participar do principal evento de Lions Clubs International,
incluindo inscrições on-line, locais, programas da convenção e excursões locais.

Eventos de âmbito distrital - Você é diretamente responsável por conduzir estes eventos ou participar
ativamente deles.
•

As reuniões do Gabinete de Distrito são realizadas em cada trimestre do ano Leonístico.

•

Convenção Distrital - Cada distrito deve realizar uma convenção anual de acordo com o
Estatuto e Regulamentos Internacionais.

•

Reunião do Conselho de Governadores - Seu Conselho de Governadores - descreve as
atividades do distrito múltiplo e sua função.

Visitas a clubes - Você pode fazer uma visita anual a cada clube do distrito para apoiar a saúde do clube,
facilitar a comunicação aberta e divulgar programas e eventos. Visite a nossa webpage “Faça contar sua
visita ao clube!” para se informar mais.
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Oportunidades de aprendizagem ou eventos - você desempenhará um papel importante em fornecer apoio
no desenvolvimento para os dirigentes de clube e líderes distritais. Para outras perguntas ou assistência para
os itens abaixo, entre em contato com a Equipe Global de Ação local - Coordenador da GLT.
•

Orientação para Dirigentes de Clube - As ferramentas para fazer treinamento autoguiado
individualmente estão disponíveis no Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC).

•

Workshop para Presidente de Divisão – Este workshop conduzido por instrutor é planejado
para os presidentes de divisão e região para cobrir as responsabilidades dos presidentes,
presidência do Comitê Consultivo do Governador de Distrito e suas funções no Gabinete de
Distrito.

•

Treinamento do Segundo Vice-Governador de Distrito – Este treinamento combina tarefas
preliminares disponíveis no Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC), com um workshop
conduzido por instrutor para abordar o papel e as responsabilidades, bem como as
habilidades necessárias para ser bem-sucedido.

•

Programa de Mentoreamento do Lions – Este programa oferece oportunidades para o
desenvolvimento pessoal que ajuda os associados a perceberem o potencial das suas
habilidades e conhecimentos singulares.

•

Instituto Avançado de Liderança Leonística - Este Instituto se concentra em desenvolver as
habilidades dos líderes Leões para prepará-los para as responsabilidades de liderança nos
níveis de divisão, região e distrito.

•

Instituto de Preparação de Instrutores (FDI) – é um instituto de três dias que serve para
desenvolver e expandir o número de instrutores especializados do Lions disponível para uso
em treinamentos em âmbito de clube, distrito e distrito múltiplo. O currículo foi criado para
incrementar as habilidades de apresentação de treinamentos e as técnicas que aumentarão
a qualidade dos treinamentos e da eficácia geral dos programas de desenvolvimento de
líderes do Lions.

•

Programa do Instrutor Certificado do Lions (LCIP) – Este programa serve como caminho ao
qual os Leões podem se candidatar para que se tornem instrutores certificados. Os Leões que
concluem o LCIP tornam-se elegíveis a servir como instrutores em institutos aprovados
realizados localmente (ALLI e ELLI), institutos conduzidos por Lions Clubs International*,
Seminário de 1ºVDG/DGE e outros eventos relativos a treinamentos. A partir de julho de 2020,
a certificação do LCIP é exigida para que se atue como instrutor nos institutos realizados por
Lions Clubs International e o Seminário de 1ºVDG/DGE. *Para ser considerado como instrutor
de institutos realizados por Lions Clubs International, o candidato tem que conseguir se
comunicar em inglês.
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•

Instituto de Liderança para Leões Emergentes (ELLI) - Esse instituto é um programa realizado
localmente, criado para preparar os Leões para cargos de liderança em nível de clube. O
currículo e a agenda devem permanecer conforme definidos. Aapoio financeiro está
disponível para distritos múltiplos, distritos únicos e distritos/regiões/divisões provisórias sem
distrito através do Programa de Subsídio para o Instituto de Desenvolvimento de Liderança.

•

Institutos Regionais de Liderança Leonística (RLLI) - Esse instituto é um programa realizado
localmente, criado para preparar os Leões para cargos de liderança em todos os níveis. O
currículo é personalizado para se adequar às necessidades de treinamento e desenvolvimento
de cada área. Apoio financeiro está disponível para distritos múltiplos, distritos únicos e
distritos/regiões/divisões provisórias sem distrito através do Programa de Subsídio para o
Instituto de Desenvolvimento de Liderança.

•

Programa de Instituto Local - Por meio deste programa, os membros da Equipe Global de Ação
- Equipe de Liderança Global (GLT) podem solicitar currículo e materiais para organizar e
apresentar um Instituto de Desenvolvimento de Liderança Local: Instituto Avançado de
Liderança Leonística (ALLI), Institutos de Preparação de Instrutores (FDI), Instituto de
Liderança para Leões Emergentes (ELLI) e Instituto Regional de Liderança Leonística (RLLI).
Para obter mais informações, entre em contato com: institutes@lionsclubs.org

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. (Acessando o LLC) (Perguntas frequentes de LLC).
Eventos em âmbito de Área Jurisdicional - Fóruns de Lions Clubs International - Todos os Leões da área
jurisdicional em que o fórum é realizado estão convidados a participar.

Convenção, eleições e preenchimento de vagas do distrito
Convenções de distrito
•

Como planejar uma Convenção de Distrito – Esta página contém um guia dos principais
componentes para uma convenção de distrito ou distrito múltiplo bem-sucedida.

•

Solicitação de Oradores Oficiais– Use este formulário on-line para solicitar um orador
internacional.
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Eleições de distrito
•

Procedimentos para a Eleição de Distrito– Este documento descreve os novos procedimentos
eleitorais em vigor a partir de 1º de julho de 2016 e indica documentos de governança para
apoio.

•

Relatório da Convenção de Distrito (DA-20)– Use este formulário preenchível para confirmar
os resultados da eleição.

•

Procedimentos para queixa relativa a eleições - Oferece os procedimentos para a audiência
de queixas estatutárias referentes a irregularidades em eleições de governador, primeiro e
segundo vice-governadores de distrito.

Preenchimento de vagas
•

Governador de Distrito - Para preencher uma vaga do cargo de governador de distrito,
consulte o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito, Anexo B e "Regras de Procedimento
da Reunião Especial para Recomendar a Nomeação de um Leão como Governador de
Distrito".

•

Primeiro ou Segundo Vice-Governador de Distrito - Para preencher uma vaga do cargo de
primeiro ou segundo vice-governador de distrito, consulte o Estatuto e Regulamentos Padrão
de Distrito, Anexo C e "Regras de Procedimento da Reunião Especial para Recomendar a
Nomeação de um Leão como Primeiro ou Segundo Vice-Governador de Distrito".

•

Supremacia dos Modelos Padrão - Consulte o Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito no
Manual de Normas da Diretoria, Capítulo VII, Página 1.

Como reportar preocupações e solicitar apoio de LCI - Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre eleições
ou preenchimento de vagas em seu distrito, envie um e-mail para districtofficers@lionsclubs.org.

Visitas a clubes
Preparação para a visita a clubes - Veja aqui relatórios úteis para obter informações sobre os principais
indicadores da saúde do clube. Visite a nossa webpage “Faça contar sua visita ao clube!” para se informar
mais.
•

Abordagem em equipe para as visitas a clubes - Compartilhar as visitas a clubes com os três
membros da Equipe do Governador de Distrito oferece muitos benefícios positivos tanto para
os líderes distritais como para os clubes.

•

Avaliação da Saúde dos Clubes - Este importante relatório mensal oferece uma rápida análise
dos indicadores-chave da situação para todos os clubes do distrito.
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•

Recap do DG - Este relatório ajuda o governador de distrito a acompanhar o saldo dos clubes
devido a LCI.

•

Demonstrativos de Contas do Clube/Quotas - Os governadores de distrito podem ver
rapidamente os saldos atuais das contas individuais de um clube quando acessarem o MyLCI
em “Meus Lions Clubes/Demonstrativos/Quotas”.
Para mais perguntas sobre os
demonstrativos, entre em contato com o Departamento de Faturamento para Associados em
Membershipbilling@lionsclubs.org

•

Cerimônia de Posse dos Dirigentes – Essa cerimônia inclui um roteiro formal e informal para
o evento anual de posse de novos dirigentes de clube.

O que levar a cada visita a clube
•

Cerimônia de Posse de Novos Associados - Clubes consideram uma honra quando um
dirigente de distrito pode realizar a posse de novos associados.

•

Kits de Novos Associados - Estes kits ajudam a fazer um novo associado se sentir especial com
um distintivo do Lions, Certificado de Afiliação e um cartão de associado.

Realização da visita ao clube
•

Relatório de visitas - É necessário que você preencha este relatório on-line para cada visita a
clube de modo a receber reembolso de despesas. Faça comentários neste relatório para
comunicar e informar sobre possíveis problemas ou questões relativas a um clube a Apoio a
Clubes.

Apoio aos clubes
Recursos para a qualidade do clube
•

Modelo de Estrutura de Clube - Este organograma exibe a estrutura sugerida para a liderança
de um clube, incluindo a Diretoria, Dirigentes e Assessores.

•

Iniciativa para a Qualidade do Clube - O Processo de Excelência de Clube é um processo
interativo e divertido, que une os associados para que vejam como o clube está hoje e como
será amanhã.

•

O Seu Clube, a sua Maneira! - Este recurso oferece ideias de maneiras pelas quais os clubes
podem personalizar as reuniões, proporcionando uma experiência agradável aos associados.
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•

Modelo para um Clube mais Forte - Esta ferramenta orienta o clube ao longo do processo de
desenvolvimento e implementação de um plano de ação.

•

Crie uma visão para o seu clube - O sucesso começa com uma visão! Use este guia de
planejamento e PowerPoint para descobrir os pontos fortes do seu clube, maneiras de
melhorá-lo 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 o seu plano para uma implementação bem-sucedida. Em breve em todos os
idiomas

•

Formulário de pedido de material para melhorar a qualidade do clube - para os recursos
listados acima e Leão Orientador Certificado, use este formulário para solicitar material.

Recursos para fortalecer clubes em dificuldades
•

Reestruturação e reativação de clubes - Há diversos níveis de apoio para ajudar a fortalecer
os clubes fracos e reativar os clubes que foram cancelados ou colocados em status quo.

•

Reestruturação de clubes: A reestruturação de clubes permite que os governadores de
distrito tenham mais flexibilidade para concentrar os esforços em apoiar clubes fracos,
eliminando os limites às visitas. A reestruturação de clubes visa as áreas de reestruturação,
recrutamento de novos associados, treinamento de dirigentes e prestação de importantes
serviços comunitários. Para clubes que precisem de assistência, preencha o Formulário de
Reestruturação de Clubes e obtenha as devidas assinaturas.

•

Formulário de Recomendação de Status Quo - Este formulário é usado para recomendar que
um clube seja colocado em status quo por deixar de cumprir qualquer uma das Obrigações
dos Clubes. Consulte o Manual de Normas da Diretoria, Capítulo V.

•

Relatório de Reativação do Clube - Este formulário é necessário tanto para os clubes que
desejem sair do Status Quo como para aqueles que queiram rescindir um cancelamento de
carta constitutiva (dentro de um período de doze meses).

•

Normas de Suspensão Financeira - Pertinente a um tipo de Status Quo especificamente
associado ao não pagamento das quotas internacionais.

•

Status Protetor - Consulte o Manual de Normas da Diretoria, Capítulo V, Parágrafo F. O
governador de distrito pode solicitar este status para um clube em uma área com distúrbios
civis ou políticos ou calamidades naturais catastróficas.

•

Programa de Leão Orientador e de Leão Orientador Certificado - Este programa foi criado para
ajudar os novos clubes a terem êxito, mas também está disponível para apoiar clubes mais
velhos que queiram se renovar e retomar o enfoque do clube.
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Como reportar preocupações a LCI e solicitar apoio de LCI - Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre
um clube do seu distrito, envie um e-mail para clubstatus@lionsclubs.org.
Prêmios e reconhecimentos de clubes
•

Prêmio de Excelência de Clube - Os clubes e distritos que excederem as expectativas em
serviço comunitário, aumento de associados, comunicação e administração organizacional
podem se qualificar para os tão prestigiados Prêmios de Excelência.

•

Prêmios e Reconhecimentos de Leos - Lions Clubs International oferece vários prêmios como
reconhecimento de Leos e Leões ativos no Programa de Leo Clube. Há mais de 20 programas
de prêmios para reconhecer suas realizações.

Como promover harmonia entre os clubes constituídos
Como evitar e resolver disputas
O objetivo dos Procedimentos de Resolução de Disputas (PRD) é oferecer um mecanismo para resolver
disputas na organização de Lions sem a necessidade de uma audiência probatória formal. Visando atingir
esta meta, a Diretoria Internacional adotou as regras de procedimentos para apresentação de queixas,
disputas, ou reclamações que surgirem devido a questões quanto ao Estatuto e Regulamentos
Internacionais, Normas da Diretoria Internacional ou assuntos que possam surgir em âmbito de clube ou
distrito (único, sub e múltiplo). Os associados têm a obrigação de apresentar todas as queixas, disputas ou
reclamações de acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e normas e procedimentos adotados
pela Diretoria Internacional. Consequentemente, a Diretoria Internacional adotou o Procedimento de
Resolução de Disputas de Clube, Procedimento de Resolução de Disputas de Distrito e Procedimento de
Resolução de Disputas de Distrito Múltiplo como sendo as normas aceitas pelo PRD para resolver os assuntos
Leonísticos em âmbito de clube, distrito e distrito múltiplo.
•

Diretrizes sobre Resolução de Disputas - O objetivo destas diretrizes é orientar os Leões,
clubes e distritos (únicos, sub e múltiplos) sobre como seguir os Procedimentos de Resolução
de Disputas de Clube, de Distrito e de Distrito Múltiplo quando os conflitos não puderem ser
resolvidos através de processos informais. Tais diretrizes suplementam as normas adotadas
pela Diretoria Internacional e não têm a intenção de substituir tais normas.

•

Procedimento para Resolução de Disputas de Clubes - Este procedimento foi criado para ser
usado na resolução de problemas dentro de um clube.

•

Procedimento para Resolução de Disputas de Distrito - Este procedimento foi criado para
questões entre clubes ou entre clube(s) e a administração do distrito relativas ao estatuto,
regulamentos e normas do distrito.
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•

Procedimento para a Resolução de Disputa de Distrito Múltiplo - Este procedimento foi criado
para disputas relativas a questões entre quaisquer clubes ou subdistritos do distrito múltiplo,
ou qualquer clube ou subdistrito e a administração do distrito múltiplo.

•

Procedimento para queixa relativa a eleições de Governador de Distrito/Vice-Governador de
Distrito - Este documento contém as regras do procedimento para a audiência de queixas
estatutárias referentes a irregularidades em eleições de governador, primeiro e segundo vicegovernador de distrito.

Orçamento do DG e reembolso de despesas de viagem
O Governador de Distrito recebe reembolso por eventos relacionados com a administração do distrito e
cumprimento dos deveres administrativos, tal como previsto nas normas da diretoria.
Normas para o Reembolso de Despesas do Governador de Distrito - Manual de Normas da Diretoria, Capítulo
IX, Parágrafo B . Definem os eventos reembolsáveis, codificação adequada dos eventos e os parâmetros de
pagamentos máximos permitidos pelas despesas relacionadas a viagens para o cumprimento de tarefas
administrativas ligadas à gestão do distrito.
•

Formulário em Excel de Relatório de Despesas de Viagem do Governador de Distrito - Este
formulário pode ser preenchido on-line e salvo no disco rígido. Ele contém fórmulas que
perfazem todos os cálculos matemáticos e proporciona a fácil conversão de moedas quando
necessário.

•

Formulário de Reembolso de Despesas do Governador de Distrito em PDF - Use este
formulário quando for preencher as despesas a mão.

•

Relatório de Reunião/Visita a Clube do Governador de Distrito - Este formulário pode ser salvo
no seu computador. Este formulário deve ser preenchido para todas as reuniões ou eventos
distritais ou de distrito múltiplo e todas as visitas a clubes das quais se solicita reembolso.

•

Dicas de instrução para o formulário de relatório de despesas de viagem do governador de
distrito - Fornece em detalhes como o relatório de despesas deve ser preenchido.

•

Despesas permitidas/proibidas do governador de distrito - Descreve quais tipos de eventos
podem e não podem ser reembolsados.

•

Treinamento sobre o relatório de despesas - Este é um curso de treinamento de três módulos
oferecido no Centro Leonístico de Aprendizagem dentro do MyLion, para facilitar o processo
de preenchimento de despesas de viagem.
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Desenvolvimento do quadro associativo
A divisão de desenvolvimento do quadro associativo incentiva estratégias para ajudar no crescimento de
novos clubes em distritos e áreas sem distrito, atraindo associados para os clubes existentes e aumentando
a satisfação de todos os associados.
A divisão encoraja Leões e Leos a conseguirem isso por meio do desenvolvimento de programas,
promovendo iniciativas novas e existentes, fornecendo treinamento, desenvolvendo e promovendo recursos
para apoiar o desenvolvimento do quadro associativo, e incentiva o aumento de associados por meio de
programas de premiação.
O trabalho da divisão é priorizado em torno do fortalecimento dos distritos com o desenvolvimento de novos
clubes, oferecendo apoio para que os clubes sejam amigáveis para famílias, capacitando os clubes a serem
ativos em um mundo virtual, incentivando a conservação em nível de clube, capacitando os Leões a
fornecerem melhores experiências aos Leos, construindo o movimento Leo e incentivando a transição de
Leo a Leão.
Normas da diretoria para o quadro associativo
•
•

Manual de Normas da Diretoria, Capítulo X: Extensão
Manual de Normas da Diretoria, Capítulo XVII: Quadro associativo

Desenvolvimento de novos clubes
•

Fundação de um Novo Clube – Esta página destaca os diferentes tipos de clube destinados a atender
às necessidades dos associados.
•

Tradicional - Os Lions clubes comunitários tradicionais continuam sendo a nossa maior
fonte de novos clubes. Essa opção de clube oferece flexibilidade para atingir novos grupos
de pessoas e servir as mais variadas comunidades.

•

Clubes de Interesse Especial – nesses clubes, os associados compartilham um interesse
ou uma paixão em comum, permitindo que eles se conectem em um nível mais profundo.
Por exemplo, eles podem ter o mesmo hobby, profissão, cultura, causa comum ou
experiência de vida.

•

Leo-Lions - Os Lions Clubes de Leo-Lions facilitam a transição de Leos formandos,
oferecendo isenção do pagamento da jóia de admissão e quotas internacionais reduzidas
pela metade para Leos e colegas qualificados com até 30 anos de idade.

•

Universitário – Um Lions clube Universitário pode causar impacto positivo tanto na
comunidade universitária local e em comunidades do mundo todo, além de conectar os
estudantes, corpo docente e líderes empresários.
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•

Programa de Núcleo – Os núcleos permitem que um grupo pequeno de pelo menos 5 pessoas
comece um Lions clube e faça a diferença na comunidade logo em seguida.

•

Leo Clubes – Apresenta à próxima geração os serviços que os Leões oferecem.

•

Guia para o Desenvolvimento de Novos Clubes – Este guia ajuda a concluir o processo de
extensão de um novo clube.

•

Workshops para o Desenvolvimento de Novos Clubes - A Equipe do Governador de Distrito ou
Equipe Global do Quadro Associativo de Distrito (GMT) podem enviar uma solicitação para
que um consultor de desenvolvimento de novos clubes vá ao distrito para treinar e ajudar na
formação de novos clubes.

Programas e categorias de associados
Categorias de Associados - LCI oferece várias categorias de associados para atender às necessidades dos
possíveis associados que talvez não consigam cumprir as obrigações de um associado ativo. Além da afiliação
comum, LCI oferece os seguintes programas especiais: visite a nossa página Convidar novos associados para
obter mais informações.
Novos associados
•

Assessor do Quadro Associativo do Clube - Este guia explicará responsabilidades, dará dicas e
introduzirá recursos disponíveis para ajudar este assessor com o crescimento do quadro
associativo do clube.

•

Inscrição de Novos Associados – Este arquivo PDF preenchível é uma excelente ferramenta
para o secretário do clube ter pronta para enviar por e-mail a possíveis novos associados do
clube.

•

Kit de Novos Associados – Este kit é para novos associados em clubes já existentes. Cada
governador de distrito recebe 25 no início do ano Leonístico. Os kits de novos associados para
clubes recém fundados não estão disponíveis para venda em Materiais para Clubes.

•

Orientação para Novos Associados - Esta webpage contém materiais para ajudar a conduzir a
Orientação para Novos Associados.

•

Dia Mundial da Posse de Leões – Este é um evento mundial para dar boas-vindas aos novos
associados e proporciona uma oportunidade aos Leões para incentivar o aumento do quadro
associativo e a conscientização pública sobre a organização.
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Subsídios e simpósios
•

Subsídio para o Desenvolvimento do Quadro Associativo - Estão disponíveis Subsídios para o
Desenvolvimento do Quadro Associativo de forma competitiva para ajudar as regiões a
capturar estes novos mercados e testar novas estratégias de marketing, particularmente onde
a afiliação tenha apresentado redução.

Compromisso com o servir
A missão de Lions Clubs Clubes International é empoderar os voluntários para que possam servir as
comunidades, atender necessidades humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através
dos Lions clubes. LCI se empenha em unir Leões e Leos no combate a preocupantes desafios globais através
do desenvolvimento e apoio a oportunidades de serviços estratégicos, abrangentes e mensuráveis.
Causas globais
Nos últimos 100 anos, a generosidade dos Leões e Leos se multiplicou além das diretorias, oceanos e
continentes. Com mais de 1,4 milhão de associados, nós agora temos a oportunidade de realmente mudar
o mundo. É por isso que estamos unificando o serviço global em torno de cinco áreas de necessidade. Essas
Causas Globais apresentam desafios significativos para a humanidade e acreditamos que é a nossa vez de
enfrentá-los.
•
•
•
•
•

Câncer infantil
Diabetes
Meio ambiente
Fome
Visão

A jornada de serviços
A jornada de serviços é uma abordagem para viver e servir bem. Para fazer uma diferença real que as pessoas
possam ver e sentir. Ela abrange quatro fases simples: Aprender, Descobrir, Agir e Comemorar. Nós
gostamos dessas palavras porque elas transcendem fórmulas organizacionais. Elas não têm fronteiras. Elas
são a essência dos Leões e Leos. Se os últimos 100 anos nos ensinaram alguma coisa, é que, quando servimos,
nós crescemos. E nós nunca pretendemos parar. O serviço é a nossa jornada. Vamos explorá-la juntos.
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Kit de ferramentas de serviços
Apaixonado pelo serviço mas não sabe ao certo por onde começar? Procurando por novas ideias para
inspirar seu clube? O Kit de Ferramentas de Serviços apresenta recursos desenvolvidos para ajudar os Leões
a avaliar, posicionar e ativar seus clubes para um maior impacto.
•
•
•
•

Iniciativa para a Qualidade do Clube
Avaliação das Necessidades Comunitárias e de Clubes
Desenvolvimento de Parcerias Locais
Guia de Angariação de Fundos

Plataforma de lançamento de serviços
Inicie a contagem regressiva para o serviço! Esta ferramenta interativa vai conectar você aos recursos de
planejamento prontos para usar, que o ajudam a servir às causas com as quais você se importa.
Programas de serviços
Lions Clubs International se empenha em unir Leões e Leos no combate a preocupantes desafios globais
através do desenvolvimento e apoio a programas de serviços estratégicos, abrangentes e mensuráveis.
•
•
•
•
•
•
•
•

Exames do Diabetes Tipo 2
Strides pela Conscientização do Diabetes
Acampamentos para diabéticos
Grupos de apoio para diabéticos
Bancos Leonísticos de Olhos
Exames de visão
Reciclagem de óculos
Acampamentos e Intercâmbios Juvenis

Programas de Câncer Infantil, Meio Ambiente e Fome em breve!
Planilhas de planejamento de projetos de serviço e ideias para projetos de serviço
As planilhas de planejamento de projetos de serviços são uma coleção de ferramentas que pode ser baixada,
criada para clubes que estão prontos para se envolver nossas causas globais em suas comunidades.
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Além dos programas de serviços e planilhas de planejamento de projetos de LCI, existem muitas maneiras
pelas quais clubes podem servir dentro das nossas causas globais. Abaixo, estão os links para ideias de
projetos para iniciantes, intermediários e avançados, bem como maneiras de começar a saber mais sobre
cada causa.
•
•
•
•
•

Câncer infantil
Diabetes
Meio ambiente
Fome
Visão

Defesa de causas

Os Leões e Leos ouvem as necessidades das comunidades e usam suas vozes para falar em nome das
pessoas a quem servem. Clubes de todo o mundo participam de ações de defesa de causas por meio da
conscientização e informação da comunidade, legislação e políticas públicas, eventos e parcerias. Como
líderes comunitários, Leões e Leos aumentam a conscientização sobre as causas pelas quais se
preocupam, instruem os membros da comunidade sobre questões importantes e criam mudanças
positivas. Visite o kit de ferramentas para descobrir:
•
•
•
•
•
•
•

O que é a defesa de causas?
Estratégia e programas de defesa de causas do Lions
Recursos de defesa de causa específicos para cada país
A relação de Lions International com a Organização das Nações Unidas
História da defesa de causas do Lions
Calendário de defesa de causas
Como comemorar e compartilhar

Relatórios de serviços

Para efetivamente contar nossa história, medir nosso impacto e aumentar o quadro associativo, é
fundamental que todos os clubes reportem os serviços. Todo projeto em que participamos como Leões
e Leos, por maior ou menor que seja, é valioso em nossa jornada para servir nossas comunidades e o
mundo.
Visite a webpage de relatórios de serviço para saber:
•
•
•
•
•
•

Quem pode reportar serviços no MyLion.
Como reportar seu serviço no MyLion.
Respostas às suas perguntas e onde obter ajuda.
Os benefícios dos relatórios de serviço.
Como medir o impacto do seu serviço.
Prêmios para clubes que reportam seus serviços.
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Prêmio de serviços

Prêmio de Serviços a Bondade Importa – este prêmio de tanto prestígio é concedido anualmente a
alguns Lions e Leo clubes pela realização de um ótimo projeto de serviço em uma das nossas áreas de
causa global. Indicado em âmbito de clube, o Prêmio de Serviços a Bondade Importa é um desafio para
Leões e Leos desenvolverem projetos de serviços excepcionalmente inovadores e criativos que visem
causar um impacto positivo nas comunidades.
Visite a webpage para saber mais sobre os critérios de premiação, como ser indicado e o cronograma de
indicações.
Comunicações de marketing
•

Diretrizes para a marca e logotipos - Os logotipos estão disponíveis para download e reprodução.
Reveja as diretrizes da associação que regulamentam o uso dos logotipos antes de fazer o download.

•

Guia do Assessor de Comunicação de Marketing do clube - Aprenda mais sobre como promover o seu
clube e obtenha as ferramentas necessárias para isso, usando este guia.

•

E-Districthouse – Se estiver procurando por uma maneira simples e gratuita de criar um site para o
seu distrito ou distrito múltiplo, o e-Districthouse é a solução para você!

•

E-Clubhouse - Se estiver procurando por uma maneira simples e gratuita de criar um site para o seu
Lions clube, o e-Clubhouse é para você!

•

E-LeoClubhouse - Se estiver procurando por uma maneira simples e gratuita de criar um site para
o seu Leo clube, o e-LeoClubhouse é para você!

•

Concurso Internacional de Redação sobre a Paz – Este concurso de redação foi criado para oferecer
uma oportunidade aos portadores de deficiências visuais jovens de expressarem sua opinião sobre a
paz.

•

Revista LION - Esta webpage contém a última versão on-line da Revista LION, bem como informações
importantes sobre esta publicação mensal.

•

Centro de Imprensa do Lions - Este centro de imprensa on-line ajuda você a compartilhar suas boas
notícias, fornecendo materiais abrangentes de RP e promocionais, como modelos de comunicados à
mídia, kits de mídia, anúncios de utilidade pública e muito mais.

•

Concurso do Cartaz sobre a Paz - Este concurso de arte para crianças incentiva jovens do mundo todo
a expressarem a sua visão sobre a paz. Ao longo de mais de 25 anos, milhões de crianças de quase 100
países já participaram do concurso.

Voltar ao Índice

E-Book do Distrito

|24

•

Guia de Relações Públicas - As Relações Públicas (RP) envolvem várias formas de comunicação, desde
redigir comunicados à imprensa e distribuir folhetos promocionais até conversar com amigos, família
e colegas.

•

Análise da Mídia Social - Canais populares de mídia social, como Facebook e Twitter, permitem que os
Leões compartilhem e se conectem com suas comunidades e outros Leões ao redor do mundo. Cada
vez mais, os Leões usam as mídias sociais para causar um impacto ainda maior.

•

Blog do Lions – Nosso blog mostra as principais notícias e histórias do nosso serviço global.

Recursos e referências
Documentos de governança
•

Estatuto e Regulamentos Internacionais - Este é o documento de governança da associação.

•

Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo – Este arquivo PDF também está
disponível como documento do Word para servir como um modelo o qual o conselho pode
consultar para atualizar o seu próprio documento regente.

•

Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito - Este arquivo PDF também está disponível como
um documento do Word para servir como modelo, o qual o gabinete pode consultar para
atualizar seu próprio documento regente.

•

Estatuto e Regulamentos Padrão de Clube - Este arquivo em PDF também está disponível
como um documento do Word para servir como modelo o qual o clube pode consultar para
atualizar seu próprio documento regente.

•

Manual de Normas da Diretoria – Esta página inicial dispõe de hiperlinks para cada capítulo
individualmente, contendo importantes normas que você consultará muitas vezes e
respeitará.

•

Resumos executivos – Consulte-os após cada reunião da Diretoria Internacional para se
inteirar das alterações nas normas que possam afetar o funcionamento dos distritos ou
clubes. Pesquise os sumários executivos na Central de Recursos.
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Manuais e e-Books dos dirigentes de distrito
•

E-Book do Presidente de Conselho – está em desenvolvimento. Até lá, o Manual do Presidente de
Conselho ainda está disponível.
•

•

E-Book de Secretário e Tesoureiro de Gabinete – está em desenvolvimento. Até lá, o Manual
de Secretário e Tesoureiro de Gabinete ainda está disponível.

E-Book do Presidente de divisão e Região - Este útil e-Book ajuda a orientar os presidentes de divisão
e região durante o ano, ao prestarem apoio aos clubes das respectivas divisões. Ele fornece rápido
acesso a recursos, normas e ferramentas necessários para se ter um ano de sucesso neste cargo
importante dentro do seu distrito, incluindo o Guia para a Reunião do Comitê Consultivo do
Governador de Distrito.

E-Books de dirigentes de clube
• E-Book do Presidente e Primeiro Vice-Presidente de Clube
• E-Book do Secretário de Clube
• E-Book do Tesoureiro de Clube
• E-Book do Assessor do Quadro Associativo de Clube
• Guia do Assessor de Comunicações de Marketing de Clube
• E-Book do Assessor de Serviços de Clube
• Coordenador de LCIF de Clube
Sobre a Fundação de Lions Clubs International
A Fundação de Lions Clubs International (LCIF) é a entidade beneficente de Lions Clubs International. A
missão de LCIF é de apoiar os esforços dos Lions clubes e parceiros para atender às comunidades locais e de
todo o mundo, levando esperança e impactando vidas por meio de subsídios e projetos de serviços
humanitários.
Desde 1968, LCIF banca serviços humanitários por meio de doações dos associados de Lions Clubs
International, o público em geral e parceiros. O modelo de financiamento de LCIF garante que 100% das
doações apoiem subsídios e programas.
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Até o momento, LCIF já concedeu mais de 16.000 subsídios em todo o mundo, totalizando US$ 1,1 bilhão. A
Fundação tem várias realizações, como:
•

Financiar 9,3 milhões de cirurgias de catarata

•

Ajudar jovens e educadores em mais de 105 países por meio do Lions Quest, o principal
programa de desenvolvimento socioemocional da Fundação para jovens

•

Conceder US$ 140 milhões para socorro e preparação para catástrofes

•

Ajudar na imunização de mais de 100 milhões de crianças contra o sarampo

Apoiar os esforços para combater problemas de visão, proporcionar importantes habilidades para a vida aos
jovens, responder a grandes catástrofes e criar programas para atender às necessidades de populações
vulneráveis e em risco. Muitos subsídios de LCIF se voltam a reduzir a prevalência do diabetes e a melhorar
a qualidade de vida das pessoas que vivem com a doença. A Fundação também oferece oportunidades de
subsídios para apoiar novas causas globais do câncer infantil, fome e meio ambiente.
Por mais de 50 anos, LCIF permanece firme no seu compromisso de empoderar os Leões globalmente por
meio dos serviços que prestam. Com cada subsídio concedido, os beneficiários têm a oportunidade de
desfrutar de uma vida mais segura, saudável e produtiva.
Entre em contato conosco pelo e-mail: lcif@lionsclubs.org

Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço
A Campanha 100 foi lançada para angariar doações para apoiar áreas de causa importantes para os Leões.
Globalmente, a meta de angariação de recursos de LCIF é arrecadar US$ 300 milhões para apoiar os serviços
prestados pelos Leões. Estão disponíveis oportunidades únicas de reconhecimento para agradecer aos
doadores por apoiarem a campanha.
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Subsídios de LCIF
LCIF oferece uma ampla variedade de subsídios para apoiar o serviço que os Leões prestam às comunidades
locais e ao mundo. Por décadas, LCIF contribuiu com os esforços dos Leões nas áreas de enfoque da visão,
socorro após catástrofes, juventude e causas humanitárias. Visite o kit de ferramentas dos subsídios de LCIF
para maiores informações.
•

Os subsídios para o Câncer Infantil ajudam a apoiar e melhorar a qualidade de vida das
crianças com câncer e das suas famílias.

•

Os subsídios para o Diabetes ajudam a reduzir a prevalência do diabetes e melhorar a
qualidade de vida daqueles que foram diagnosticados.

•

Os subsídios para Socorro após Catástrofes oferecem uma variedade de opções de
financiamento destinadas a apoiar os esforços de socorro liderados pelos Leões durante os
vários estágios das operações de socorro em catástrofes, como:

▪

Os Subsídios de Emergência ajudam os Leões a prestarem assistência emergencial imediata
às vítimas de catástrofes naturais.

▪

Os Subsídios para Preparação apoiam parcerias com autoridades e organizações locais para
preparar para futuros esforços de socorro.

▪

Os Subsídios para Recuperação da Comunidade ajudam a apoiar a limpeza e reparo de curto
prazo, onde as necessidades imediatas já estão atendidas por outras organizações.

▪

Os Subsídios para Grandes Catástrofes dão apoio aos esforços de socorro após catástrofes
naturais ou calamidades civis com impacto internacional significativo.

•

Os Subsídios para o Impacto de Distritos e Clubes junto à Comunidade financiam projetos
humanitários locais em nível de clube e/ou distrito.

•

Os Subsídios para a Fome apoiam os projetos de serviços dos Leões voltados ao alívio à fome,
como programas escolares de alimentação, postos de alimentos, refeitórios e
estabelecimentos semelhantes que fornecem alimentos a pessoas quando elas mais
precisam.

•

Os Subsídios para o Serviço dos Leos apoiam os Leos na avaliação, planejamento e
implementação dos seus próprios projetos de serviço.
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•

Os Subsídios do Lions Quest apoiam programas de Aprendizagem Socioemocional (SEL)
estabelecidos na escola e na comunidade para jovens da pré-escola ao ensino médio. Os
subsídios do programa são implementados onde os Leões tenham planos detalhados e o
compromisso das escolas locais ou onde os programas estejam prontos para expansão.

▪

Os Subsídios para Divulgação auxiliam os distritos a melhorar entenderem o programa Lions
Quest e expressarem a importância do programa.

▪

Os Subsídios para Parceria Comunitária iniciam os programas do Lions Quest em novas áreas
ou reativam programas parados.

•

Os Subsídios Equiparados ajudam a estabelecer ou expandir projetos iniciados por Leões,
atendendo a necessidades humanas e sociais críticas. Normalmente, esses subsídios
financiam construções e equipamentos, como unidades móveis de saúde, centros para
pessoas portadoras de deficiências ou cegas, clínicas de olhos, importantes equipamentos
médicos, casas de repouso e escolas de países em desenvolvimento.

•

Os Subsídios do SightFirst apoiam o desenvolvimento de sistemas abrangentes de cuidados
com a visão por meio de projetos que se voltam ao desenvolvimento de infraestrutura,
treinamento de recursos humanos, prestação de serviços de cuidados com a visão e
informações sobre a saúde ocular.

Para obter uma versão para imprimir essas descrições, faça o download do Guia das oportunidades de
subsídios de LCIF: apoiando os seus serviços.
Primeiros passos em âmbito local
Há muitas apresentações e oportunidades de aprendizado disponíveis para preparar clubes, distritos e
distritos múltiplos para planejarem e implementarem projetos financiados por LCIF. Para facilitar a instruir
sobre os subsídios de LCIF na divisão:
•

Fale com o coordenador de LCIF de distrito para saber mais sobre o histórico dos subsídios de
LCIF no distrito

•

Saiba mais sobre como identificar as necessidades da comunidade, recursos do distrito e o
processo de solicitação de subsídios, usando 10 dicas para solicitar um subsídio de LCIF.
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O trabalho com o coordenador de LCIF de distrito
Os coordenadores de LCIF de distrito são indicados pelo Presidente de LCIF como membros do gabinete
distrital. Eles cumprem essa função para ajudar o distrito e o governador a alcançar suas metas de angariação
de fundos para LCIF. É importante começar a trabalhar com o coordenador de distrito imediatamente para
planejar uma estratégia, incluindo:
•
•
•
•
•

Elaboração de estratégias sobre oportunidades de angariação de fundos para o seu distrito.
Desenvolvimento de temas de mensagens importantes para os Leões do seu distrito.
Planejamento de uma programação de contato para cada clube do distrito.
Estabelecimento de metas de reconhecimento para o distrito.
Garantia de que o coordenador de distrito seja convidado a falar em convenções distritais e
reuniões de divisão.

Título de Companheiro de Melvin Jones (MJF)
•

Companheiro de Melvin Jones - O título de Companheiro de Melvin Jones (MJF) reconhece as
doações de US$ 1.000. As doações podem ser feitas individualmente (inclusive de não Leões),
por clubes ou distritos.

•

Formulário de Companheiro de Melvin Jones - Este formulário deve ser utilizado apenas se
os fundos suficientes foram previamente doados à Fundação de Lions Clubs Internacional e
se os créditos confirmados já estiverem disponíveis antes de enviar o mesmo.

Aspectos legais e técnicos
•

Como receber visitantes internacionais e o Protocolo – este guia fornece dicas para tornar a
visita dos seus convidados uma estadia agradável e orientação sobre o protocolo oficial da
associação para reconhecer adequadamente os dignitários Leões.

•

Diretrizes para uso dos fundos - Elas dão orientação sobre o uso apropriado de fundos
públicos ou de fundos administrativos para os clubes e distritos.

•

Programa de Seguro contra Terceiros - A Associação de Lions Clubes possui um programa de
seguro empresarial contra terceiros que cobre os Leões em âmbito mundial. Todos os clubes
e distritos estão automaticamente assegurados.

•

Apólices de seguro – A fim de agilizar o processo de emissão das apólices de seguro, agora
você mesmo pode criar apólices de seguro on-line.
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•

Seguro suplementar – Além da cobertura automática mencionada acima, Lions Clubs
International oferece agora Cobertura Suplementar de Seguro para clubes e distritos nos
Estados Unidos, incluindo Responsabilidades para Diretores e Dirigentes, Crime/Lealdade,
Seguro de Responsabilidade Adicional e Seguro contra Acidentes.

•

Visão Geral das Marcas Registradas do Lions - Estas diretrizes são para ajudar a compreender
o uso apropriado do emblema e marcas do Lions, e quando a aprovação for necessária.

•

Normas de Privacidade de Lions Clubs International e da Fundação de Lions Clubs
International – Lions Clubs International (LCI) e LCIF reconhecem a importância de proteger
as informações pessoais dos nossos associados.

Emendas ao seu Estatuto e Regulamentos
Ocasionalmente, seu distrito pode querer fazer emendas ao seu Estatuto e Regulamentos. Como governador
de distrito, você vai liderar e gerenciar este processo. Verifique se o seu próprio Estatuto e Regulamentos
possui cláusulas a respeito de emendas para garantir que o processo seja concluído em conformidade com
as normas. Seu secretário de clube vai ajudar você na elaboração de rascunho de emendas necessárias,
comunicando-se com os clubes no seu distrito a respeito das mudanças propostas e implementando os
procedimentos necessários para finalizar as emendas.
•

Redistritamento – Consulte a webpage de diretrizes para as normas, processos necessários e
documentos de apoio para fazer propostas de redistritamento de distrito único, sub ou
múltiplo.

•

Guia para a Consolidação de Distritos – este guia oferece o processo passo-a-passo para ajudar
um distrito múltiplo a reconfigurar subdistritos para que a operação dos distritos e clubes seja
mais eficaz e eficiente.

•

Padrões de Ética do Governador de Distrito - A sua responsabilidade começa com a
compreensão dos valores básicos dos Padrões de Ética de Lions Clubs International.

•

Padrões de Ética do Clube – O papel do clube perante a associação exige vigilância constante
para manter tais padrões de honestidade e conduta ética.

Sede Internacional
Entre em contato conosco - Esta webpage contém informações para contato, endereços de e-mail e números
de telefone, bem como a descrição das principais funções de apoio para cada divisão.
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Divisão de Administração de Distritos e Clubes
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, EUA
www.lionsclubs.org
E-mail: districtofficers@lionsclubs.org
Fax: (630) 468-6776
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