
Primeiros passos para implementar unidades familiares

Para implementar com sucesso o conceito de clube voltado à família, você precisa da aceitação e entusiasmo de todos 
os associados do clube. Antes de prosseguir, certifique-se de compreender totalmente e estar preparado para fazer as 
mudanças necessárias para receber famílias no seu Lions clube. Se você está preparado para incluir famílias no clube, pode 
explorar o guia Simplesmente convide para ajudar a recrutar associados. 

Traga as crianças

O Programa do Leãozinho deixou os clubes mais abertos a receber famílias. Foi criado para crianças menores de 12 anos 
para ensinar sobre a importância do voluntariado. O programa é divulgado aos clubes com os seguintes incentivos: O 
programa do Leãozinho pode ajudar o clube a crescer, incentivando os associados a envolverem os filhos, abrindo as portas 
para pessoas que, de outra forma, não ingressariam no clube devido a obrigações familiares. Aproxima as famílias, dando 
oportunidade para que elas passem algum tempo juntas enquanto fazem o bem para a comunidade. Ensina às crianças o 
valor de ajudar ao próximo, apresentando e elas as alegrias do voluntariado e as conduz na direção de um futuro de ajuda 
aos necessitados. Você pode encontrar mais informações sobre o programa do Leãozinho, assim como o Guia de atividades 
do programa do Leãozinho, em lionsclubs.org/po/family-membership. 

Existem famílias de todas as formas e tamanhos. O voluntariado e o serviço ajudam a criar confiança e 
um sentimento de satisfação própria em pessoas de todas as idades, incutindo valores fundamentais 
como a importância de retribuir, compaixão e bondade. Lions Clubs International tem um tipo de 
afiliação familiar que se aplica a membros da família que sejam: 
• Elegíveis para se afiliarem ao Lions

• Atualmente associados ou no processo de se associarem ao mesmo clube

• Moradores do mesmo domicílio e se relacionem por nascimento, casamento ou outro tipo de laço legal

Folha de referências de Unidades Familiares

• O seu clube se beneficia ao aumentar o número de asso-
ciados e atrair associados mais jovens.

• Os associados se beneficiam com a entrada de novos 
e entusiasmados associados, diferentes atividades de 
serviço e uma nova direção para o clube.

• Os membros adultos da família se beneficiam com uma 
atividade voluntária que se adapte ao respectivo estilo de 
vida e necessidade de flexibilidade, ao passo que lhes 
proporcionem mais oportunidades para passar tempo 
com a família.

• Os membros mais jovens da família se beneficiam ao 
serem expostos à alegria do voluntariado em uma idade 
jovem e poderem começar a aprender a importância de 

ajudar os necessitados.

• A família se beneficia por passar mais tempo junta e com-
partilhar a experiência de se voluntariar.

• A sua comunidade se beneficia por ter mais membros 
envolvidos em atividades que ajudem a atender às neces-
sidades da comunidade.

• Lions Clubs International se beneficia do legado de volun-
tariado que está sendo criado por meio de Lions clubes 
voltados à família, o que pode ajudar a desenvolver Leo 
clubes no futuro.

• O programa do Leãozinho e o programa de Leo clubes 
se beneficiam ao obterem mais exposição a esse público 
mais jovem por meio do programa para famílias.

Por que incluir famílias nos Lions clubes?

Para obter mais informações sobre o programa de Unidades Familiares, entre em contato pelo e-mail membership@lionsclubs.org

https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/79863805%20?

