
A jornada de serviços de cada pessoa é diferente - algumas talvez começam mais cedo, enquanto outras, mais 
tarde. Algumas pessoas podem ter que encerrar a jornada de serviços devido a uma série de circunstâncias 
na vida. Felizmente, existem vários programas para clubes que podem ajudar a envolver esses novos possíveis 
associados, independentemente de onde estejam na sua jornada de serviços.

Programas atuais de afiliação familiar

Programa do Leãozinho

O Programa do Leãozinho deixou os clubes mais abertos a receber famílias. 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 seu clube a 
crescer, incentivando os associados a envolverem seus filhos, abrindo as portas para pessoas 
que não poderiam se afiliar por causa de obrigações familiares. Ele aproxima as famílias, dando 
uma oportunidade para que passem 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 saber mais sobre o 
programa do Leãozinho em lionsclubs.org/po/family-membership.

Programa de Leo clubes

Como os associados mais jovens de Lions Clubs International, os Leos incorporam as melhores 
qualidades da nossa incrível organização. Os Leos se dividem em dois grupos: Os clubes Alfa 
para crianças e adolescentes com idade entre 12 a 18 anos, e os Leo clubes Ômega para jovens 
adultos com idade entre 18 e 30 anos. Juntos, os Leos e Leões formam uma parceria de peso, 
compartilhando ideias e aprendendo uns com os outros para servir com sucesso. Saiba mais 
sobre o programa de Leo clubes em www.lionsclubs.org/po/about-leos

Lions clubes Universitários

Um Lions clube Universitário pode causar impacto positivo na sua comunidade universitária local e 
em comunidades no mundo todo, além de promover união entre estudantes, membros do corpo 
docente e líderes empresários. Há muitos benefícios em se associar a um Lions clube Universitário, 
como oportunidades de fazer network, treinamento presencial e online e muito mais. Obtenha mais 
informações sobre os Lions clubes Universitários em lionsclubs.org/po/campus-clubs.

Clubes de Interesse Especial

O programa de Clubes de Interesse Especial foi criado para formar clubes que reúnam associados 
como o mesmo interesse ou paixão, permitindo que se conectem de forma mais profunda. Por 
exemplo, eles podem ter o mesmo hobby, profissão, cultura, causa comum ou experiência de 
vida. Adequa-se especialmente a famílias que desejem se associar a um Lions clube centrado nos 
interesses da família. Encontre mais informações em lionsclubs.org/po/specialty-clubs.

Clubes virtuais

Muitas famílias no mundo de hoje estão ocupadas e não conseguem comparecer às reuniões em 
pessoa. Os clubes virtuais e híbridos oferecem às famílias a oportunidade de participarem de reu-
niões online por telefone ou computador e comparecer pessoalmente quando possível. Saiba mais 
sobre clubes virtuais em lionsclubs.org/po/virtual-clubs.

Se você tiver alguma dúvida sobre algum desses programas, envie um e-mail para membership@lionsclubs.org.


