
Use esta lista para ajudar seu Lions clube a se envolver com jovens e promover o crescimento e 
desenvolvimento de Leo clubes na comunidade.    

 � Comece um novo Leo Clube e incentive outros Lions clubes a fazer o mesmo

 � Compartilhe com outros Leões histórias de sucesso sobre os Leos  

 � Consulte o site de Lions Clubs International e nossa página de Leos no Facebook para ver os prazos dos 
subsídios e programas de premiação para Leos

 � Envie uma mensagem comemorativa aos Leos no Dia Internacional dos Leos em 5 de dezembro

 � Encontre-se com dirigentes Leos para definir calendários coordenados para serviços e convenções

 � Ajude-nos a nos conectarmos com futuros Leões! Promova que se reporte Leos no MyLCI 

 � Convide todos os Leos a participarem de uma reunião do Lions Clube para obterem notícias sobre 
seus eventos

 � Nomeie Leos para servir com os Leões em comissões ou diretorias de clube, distrito ou distrito 
múltiplo

 � Incentive os Leos ativos a concorrerem a cargos ou se candidatarem ao Painel Consultivo 
Internacional de Leo Clubes

 � Convide Leos a fazerem a transição para um Lions clube por meio da afiliação de Leo e 
Leão

 � Comemore os Leos pelo serviço que prestam através de prêmios e reconhecimentos

A organização de Leo Clubes proporciona aos Leões a chance de se 
envolverem com jovens da comunidade. Os Leos compartilham a mesma 
paixão e se dedicam ao trabalho dos Lions clubes. Reconhecer os Leos 
como possíveis associados é uma maneira eficaz de garantir o futuro do 
Leonismo na sua comunidade.

Como engajar Leo Clubes

Lista de verificação 
para Leões

Entre em contato conosco.
leo@lionsclubs.org  |  www.lionsclubs.org/discover-our-clubs/about-leos  |  www.facebook.com/leoclubs
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Use esta lista de verificação para se tornar um Leo ainda mais engajado e melhorar seu relacionamento 
com a família Leonística. 

 � Desenvolva metas com os dirigentes do seu Leo clube para garantir um serviço impactante

 � Crie um calendário anual de eventos com o Conselheiro do seu Leo clube e o Lions clube patrocinador 

 � Entre em contato com outros Leo clubes do distrito para definir um calendário coordenado de projetos 
de serviço e convenções

 � Consulte o site de Lions Clubs International e a página dos Leos no Facebook para ver os prazos dos 
subsídios e programas de premiação para Leos

 � Não esqueça! Confirme que você está no MyLCI e reporte seus projetos de serviço no MyLion

 � Saiba mais! Participe de uma convenção de Leos/Leões da sua região ou faça uma aula no Centro 
Leonístico de Aprendizagem

 � Convide o Assessor de Leo Clubes de distrito ou o governador de distrito para participar da posse dos 
seus associados ou dirigentes 

 � Organize um projeto de serviços conjunto entre Leos e Leões de âmbito distrital, utilizando um 
Subsídio para o Serviço dos Leos de LCIF

 � Concorra a cargos no Leo clube ou se candidate ao Painel Consultivo Internacional de Leo Clubes

 � Celebre o serviço, solicitando prêmios e reconhecimento para Leos

 � Compartilhe com outros Leões histórias de sucesso sobre os Leos 

 � Incentive os companheiros Leos a fazerem a transição para um Lions clube por meio da 
afiliação de Leo e Leão

Entre em contato conosco.
leo@lionsclubs.org  |  www.lionsclubs.org/discover-our-clubs/about-leos  |  www.facebook.com/leoclubs

Você faz parte de uma comunidade internacional de homens e mulheres 
jovens dedicados a causar um impacto positivo nas suas comunidades. 
Como membro da família de Lions International, os Leos têm uma ampla 
gama de recursos e defensores da sua causa junto à associação para 
melhorarem o serviço que fazem. 

Como melhorar o seu Leo Clube

Lista de verificação 
para Leos
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