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Preencha a lista de verificação abaixo para ajudar a equipe distrital a cumprir a meta de desenvolvimento 
do quadro associativo do distrito e promover o crescimento e o desenvolvimento dos Leo clubes no distrito. 

Lista de verificação

1º trimestre Contatar o assessor de Leo clubes de distrito, analisar os prêmios e subsídios 
disponíveis para o ano Leonístico 

Analisar o relatório anual de Leo clubes criado pelo assessor de Leo clubes sobre 
o status dos Leo clubes

Reunir-se com os dirigentes de distrito Leo e/ou presidentes de Leo clubes para 
estabelecer um cronograma distrital para serviços e convenção dos Leos 

2º trimestre Promover junto aos Leões o envio de relatórios sobre Leos no MyLCI para mostrar 
que os Leo clubes são o futuro do Lions no distrito 

Incentivar os Lions clubes sem Leo clubes a trabalhar com o assessor para definir 
a necessidade de um conselheiro de Leo clube e medidas para fundar o próprio 
Leo clube 

Treinar os Conselheiros de Leo Clubes, por meio de seminários e workshops 
conduzidos pelo assessor de Leo clubes de distrito  

Mandar uma mensagem comemorativa aos Leos do distrito no Dia Internacional 
dos Leos em 5 de dezembro 

3º trimestre Colaborar com os Leos na implementação de um projeto de serviços conjunto 
entre Leos e Leões de âmbito distrital, utilizando um Subsídio para o Serviço dos 
Leo de LCIF 

Nomear Leos para servirem com os Leões nos conselhos de planejamento da 
Convenção Distrital 

Compartilhar histórias de sucesso de Leos com os Leões do distrito 

4º trimestre Convidar todos os Leos para as Convenções Distritais do Lions 

Convidar Leos formandos para fazerem a transição a um Lions clube por meio do 
tipo de afiliação de Leo e Leão 

Comemorar os Leos pelo serviço que prestam através de prêmios e 
reconhecimentos  

Incentivar os Leos ativos a se inscreverem no Painel Consultivo Internacional de 
Leo Clubes  

A organização de Leo Clubes proporciona aos Leões a chance de se envolverem 
com jovens da comunidade e serve como uma maneira de se conseguir possíveis 
associados. Como os Leos já são um público cativo ciente e investido no trabalho 
dos Lions clubes, reconhecê-los como possíveis associados é uma maneira eficaz 
de garantir o futuro do distrito.  

LISTA DE VERIFICAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE LEO CLUBES

 

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/start-a-leo-club
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/start-a-leo-club
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