
Leo a Leão
Práticas recomendadas 
para a transição
Este guia suplementa o PowerPoint da Continuação da Jornada de Serviço de Leo a 
Leão, encontrado em lionsclubs.org/LeoAdvisorTraining, inclui informações adicionais e 
as melhores práticas para apoiar os Leos em sua jornada para continuar seu compromisso 
de serviço como associados Leões. Essas práticas recomendadas úteis foram desenvolvidas 
durante discussões de grupos de enfoque realizadas com conselheiros de Leo clubes, 
presidentes de Leo clubes e assessores de Leo de distrito/distrito múltiplo de cada área 
jurisdicional.

LEO-LION

http://lionsclubs.org/LeoAdvisorTraining
http://lionsclubs.org/LeoAdvisorTraining


COMEÇA AQUI

TORNE A JORNADA DIVERTIDA

A jornada de um Leo para se tor-
nar um Leão começa no dia em 
que um jovem se torna Leo!

RELATAR OS LEOS

A coisa mais importante que 
você pode fazer pelos Leos 
no início da sua jornada é 
relatar seus Leos a Lions 
Clubs International via MyLCI 
para garantir a comunicação, 
crédito por anos de serviço e 
qualificação para servir como 
Leo-Lions. Os registros de 
Leo devem incluir endereços 
de e-mail precisos e 
exclusivos — endereços não 
compartilhados com outro 
Leo ou associado Leão. 

POR QUE SEU APOIO 
É IMPORTANTE

Apoiar Leos e Jovens Leões 
fortalece toda a organização 
de Lions International da 
mesma forma que apoiar todos 
os membros de sua própria 
família, especialmente os mais 
jovens, fortalece o vínculo e o 
potencial de sucesso de cada 
um.

MODELOS E EXPERIÊNCIAS 
POSITIVAS SÃO 
IMPORTANTES!

Como conselheiro de Leo clube ou 
assessor de Leo, você desempenha 
um papel importante na decisão 
dos seus Leos de continuarem 
como associados Leões, mas o 
sucesso requer mais do que apenas 
você. Portanto, é importante avaliar 
como outros Leões em seu distrito 
e distrito múltiplo são “parceiros” 
dos Leos. 

Muitos Leões bem-intencionados 
não entendem a melhor forma 
de fazer parceria com os jovens. 
Oferecer estratégias bem-sucedi-
das dos Leões para serem modelos 
positivos vai aprimorar a experi-
ência e os Leos com os quais eles 
servem.
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Lembre os Leões de pensar em como os modelos positivos em 
suas vidas jovens os inspirou. 

Melhores práticas:

• Convide os Leos para participar nas reuniões do Lions 
e inclua suas ideias no planejamento dos eventos de 
serviço. 

• Planeje projetos de serviço conjuntos para Leos e Leões 
com vários clubes em sua área, em vez de apenas com o 
patrocinador do Leo clube. Isso construirá relacionamentos 
entre Leos e Leões em sua área.

• Assegure-se de que os Leos participem como verdadeiros 
parceiros dos Leões, em vez de serem encarregados de 
arrumar e limpar.

• Permita que os Leos acompanhem os Leões — lado a 
lado — durante eventos de distrito e distrito múltiplo para 
cultivar oportunidades de aprendizado. 

• Prepare os Leos para assumir funções de liderança em 
nível de clube e acima. Apresente aos Leos antecipada-
mente as oportunidades de servir com os Leões no Painel 
Consultivo de Leo Clubes e como Representante Leo 
junto ao gabinete do distrito ou distrito múltiplo Leo.

• Convide Leo-Lions para as reuniões de Leos e peça-lhes 
que compartilhem como continuam a servir de maneira 
que os inspirem. Depois, ajude os Leos a organizar eventos 
para que possam servir com os Leo-Lions. 

Você pode saber mais sobre o Painel Con-
sultivo de Leo Clubes em lionsclubs.org/
LeoAdvisoryPanel, e você pode encontrar 

informações úteis sobre os representantes 
junto ao distrito ou distrito múltiplo Leo 

em lionsclubs.org/CabinetCouncilLiaison.

Os registros devem ser 
revisados anualmente 

para garantir que 
todas as informações 

dos Leos estejam 
atualizadas.

https://www.lionsclubs.org/pt/discover-our-clubs/about-leos/leo-club-advisory-panel
https://www.lionsclubs.org/pt/discover-our-clubs/about-leos/leo-club-advisory-panel
https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/125883401
https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/125883401


A ESTRADA À FRENTE

Para os Leos que estão 
começando sua 
procura por emprego:

• Os empregadores 
procuram candidatos que 
ofereçam um currículo 
profissional completo. 
Isso inclui um registro de 
liderança em organizações 
profissionais e de serviço.

• Muitas empresas hoje 
entendem a importância 
da administração e 
patrocinam programas 
comunitários para seus 
funcionários. 

• Os gerentes de 
contratação procuram 
candidatos que ofereçam 
experiência completa 
que demonstrem os 
valores compartilhados da 
empresa. 
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Com tantos benefícios, o 
programa Leo-Lions é a escolha 
clara de afiliação para os Leos. 

Certifique-se de estar 
familiarizado com o Programa 
de Leo-Lion e seus muitos 
benefícios, incluindo descontos 
nas quotas internacionais, 
treinamento, funções especiais 
de liderança e oportunidades de 
bolsas de estudo.

Visite lionsclubs.org/LeoLion para 
se familiarizar com o programa 
de Leo-Lion.

Converse com os Leos sobre 
seus planos futuros. Entenda 
as diferentes escolhas, 

oportunidades e desafios que os 
Leos Alfa e Ômega enfrentam hoje 

em comparação com suas experiências.

Descubra o que eles querem fazer, não o 
que você supõe que eles farão.

Antes de seguir por um caminho que leve a um bloqueio, discuta os 
fatos dos caminhos que seus Leos estão considerando e as opções de 
clube disponíveis.

Para Leos que estão se preparando para escolas pós-secundárias:

• O foco de muitas inscrições e entrevistas universitárias é o 
registro de voluntário de um aluno em potencial. As escolas estão 
interessadas em alunos que representem sua declaração de 
missão e objetivos e retribuir à comunidade é uma característica 
prioritária daqueles considerados para aceitação.

• Muitas escolas exigem horas de serviço para manter a “boa 
reputação” além da média de notas exigida de um aluno. 

• As bolsas de estudos podem incluir um registro de horas de serviço 
para receber e manter o apoio financeiro. 

• Em muitas partes do mundo, as escolas estão cheias de alunos 
que são membros de clubes e organizações de serviço. Eles serão 
convidados a participar e oferecer seu tempo e talentos. 
Por que não como Leões?

Discutir como ingressar ou fundar um 
Lions Clube Universitário ou clube 
estudantil permitirá que os Leos sirvam 
suas comunidades locais e globais enquanto 
frequentam a escola pós-secundária. Visite 
lionsclubs.org/LeoLion para saber mais.

Discuta como ingressar ou 
fundar um Leo-Lion clube 
com outros ex-Leos e Jovens 
Leões voltados para a carreira 
pode oferecer oportunidades de 
continuar servindo com amigos e 
aumentando sua rede profissional.  
Visite lionsclubs.org/LeoLion para 
saber mais.

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://cdn2.webdamdb.com/md_McWHvYOsxPd9.jpg.pdf?v=1


Para Leos que estão 
começando suas famílias:

Sem dúvida, a vida é muito 
agitada para aqueles em seus 
vinte e trinta anos. Durante 
esse período, muitos Leos 
estão migrando da escola 
para as carreiras e até 
começando novas famílias. 

Ainda assim, muitos de 
nossos Jovens Leões acham 
que servir é uma ótima 
maneira de socializar com 
amigos novos e de longa data, 
compartilhar experiências de 
vida e encontrar apoio entre 
seus colegas. 

O Programa de Afiliação Familiar 
ajuda a economizar nos custos 
de afiliação e pode oferecer aos 
Jovens Leões a oportunidade de 
planejar facilmente coisas divertidas 
e significativas para fazer juntos 
quando servirem juntos. Você pode 
encontrar mais informações sobre o 
programa de Afiliação Familiar em 
lionsclubs.org/FamilyMembership.

O Programa do Leãozinho é uma 
ótima opção para seus próprios 
“futuros Leos”.

Jovens Leões com crianças 
pequenas podem ser modelos da 
importância do alcance comunitário 
enquanto passam um dia divertido 
juntos limpando um parque, 
coletando brinquedos e livros para 
pacientes com câncer infantil ou 
realizando outros projetos de serviço 
centrados na criança.

GARANTIR UMA TRANSIÇÃO SUAVE 4
OS CLUBES DA SUA ÁREA ESTÃO PRONTOS PARA A PRÓXI-
MA GERAÇÃO? 

Os Jovens Leões podem estar animados em chegar ao seu 
destino como novos associados Leões, mas esse sentimen-
to durará pouco se descobrirem que seu clube não apoia e 
respeita suas ideias. 

É importante que os jovens associados saibam que há 
oportunidades iguais para eles compartilharem suas ideias, 
planejarem eventos de serviço, assumirem papéis de liderança 
e servirem como parceiros iguais.

Para aprender mais estratégias úteis de parceria com Jovens 
Leões, leia o Guia sobre Como se Conectar com Jovens 
Leões. Em seguida, saiba mais sobre os tipos de clube que os 
associados mais jovens acham atraentes no Guia para Asso-
ciados Jovens Leões. Você pode encontrar esses recursos em 
lionsclubs.org/YoungLions.

A BONDADE IMPORTA

Muitas áreas têm taxas de custo proibitivo. Considere 
isentar ou diminuir as quotas de clube e regionais para 
Jovens Leões.

PASSOS FÁCEIS NO MyLCI PARA 
TRANSFERIR A AFILIAÇÃO DE LEOS 
PARA LEÕES 

O processo para transferir um Leo 
para Um Lions Clube nunca foi 
tão fácil. As seguintes funções 
são importantes para os Leos 
e agora estão integradas ao 
processo de transferência no 
MyLCI:

• Os Leo-Lions manterão os 
respectivos números de 
associados Leos como os 
seus novos números de 
associados Leões.

• Os anos de serviço como 
Leo são incluídos nos 
registros de associado Leão

• As afiliações duplas podem 
ser escolhidas deixando 
a data de término do Leo 
aberta.

Para saber como transferir Leos para Lions clubes no MyLCI, siga as etapas 
mostradas neste guia ou vídeo, que pode ser encontrado em lionsclubs.org/
LeoLion. Lá, você também pode descobrir mais sobre afiliações duplas.

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://cdn2.webdamdb.com/md_ArjxQFpQs36.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_ArjxQFpQs36.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_YBc4njnNOhx7.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_YBc4njnNOhx7.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_Y9S8Ztbu2x02AbJM.jpg.pdf?v=1
https://vimeo.com/549029194/1a4912392f


RECONHECIMENTO POR 
UMA ESTRADA BEM 
VIAJADA
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EXCLUSIVO DISTINTIVO DE 
LEO-LION

Uma das tradições mais 
honradas para os Leo-Lions 
é usar orgulhosamente seu 
distintivo exclusivo de 
associado Leo-Lion. Celebre 
com uma cerimônia especial 
em seu próximo evento distrital 
em reconhecimento a todos que 
apoiam os Leos e a transição de 
Leo-Lions em sua área.

Não se esqueça de capturar 
toda a diversão em fotos e 
postar palavras de orgulho e 
encorajamento.

#ProudLeoLion

IMPORTANTE: 

• Trabalhe com os 
secretários de seu Lions 
clube — é crucial para 
garantir que cada Leo-
Lion tenha o endereço 
e e-mail corretos em 
seu NOVO registro de 
Leão para que recebam o 
distintivo complementar 
de Lions International. 

• Lembre-se de que o 
endereço no registro 
de Leo pode não ser o 
endereço de onde ele 
reside atualmente.

(Obs.: Distintivos de Leo-Lion 
de cortesia são enviados por Lions 
International um mês após o registro de um Leo-Lion 
no MyLCI)

PRÊMIOS DO LIONS 

Lions Clubs International oferece dois certificados 
de premiação em reconhecimento aos Leões 
que orientam os Leos na decisão de se tornarem 
associados Leo-Lions e fundarem Clubes de Leo-
Lions. 

• Os dirigentes Leões têm que ter sido reportados 
a Lions International para se qualificarem para 
esses certificados especiais de premiação de 
clube, distrito e distrito múltiplo.

• Saiba mais sobre o Prêmios de Afiliação de 
Leo a Leo-Lion em lionsclubs.org/LeoLion.

https://cdn2.webdamdb.com/md_E4RipN1OOvX0.jpg.pdf?v=1
https://cdn2.webdamdb.com/md_E4RipN1OOvX0.jpg.pdf?v=1


UM NOVO CAMINHO 
COMEÇA AGORA.

Somos uma família unida no serviço e a equipe de Lions International em nossa sede está ansiosa 
para ajudar você a apoiar os Jovens Leões e as comunidades que atendemos. Entre em contato via 

Membership@lionsclubs.org para assistência. Obrigado pelo serviço que você presta!

Seu apoio continuará a garantir uma jornada 
tranquila para todos os Jovens Leões em sua área.

mailto:membership%40lionsclubs.org
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