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Como iniciar um Lions Clube virtual.
  

Um clube virtual é exatamente o que parece - um Lions clube que oferece a 
opção de planejar, recrutar e “reunir-se” on-line. Esses clubes não substituem 
os clubes tradicionais; em vez disso, tornam mais fácil para novos associados 
em potencial dizerem "sim" ao seu convite para se afiliar a Lions Clubs 
International com maior flexibilidade. Esta lista de verificação deve responder a 
qualquer dúvida que você possa ter sobre como iniciar um clube virtual.

 � Escolha o modelo de clube virtual que você gostaria de iniciar:
a. Modelo de presença on-line: A chave para este modelo é certificar-se de que seu site ou página de mídia social 

esteja atualizado. 

b. Modelo híbrido:  Este modelo é onde você tradicionalmente se encontra em um restaurante ou sala de reunião, 
mas permite que as pessoas façam login ou disquem para a reunião.  

c. Modelo de reunião virtual:  Este modelo é onde você estaria iniciando um novo clube com reuniões 90% das vezes 
por meio de uma plataforma virtual.

 � Determine se deseja fundar um núcleo (mais de cinco pessoas) ou um clube 
autônomo (pelo menos 20 pessoas)
a. Observação importante: Setenta e cinco por cento dos associados fundadores do clube devem morar ou trabalhar 

no distrito múltiplo onde o clube for fundado.

 � Trabalhe com a liderança distrital para encontrar um clube patrocinador para o seu 
núcleo ou novo clube.
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 � Preencha um formulário de inscrição de clube e informe de associados fundadores e 
encaminhe via MyLCI. 
a. Um modelo de reunião virtual ou modelo de clube híbrido seria classificado como um clube tradicional.

b. Um modelo de reunião virtual ou modelo de clube híbrido pode ter “Virtual” ou “Cibernético” em sua convenção de 
nomenclatura. Por exemplo, Lions Clube Cibernético Northwestern Connecticut.

c. O clube ou núcleo também deve ter uma designação geográfica no nome do clube ou núcleo.

 � Obtenha a aprovação do governador de distrito em exercício.

 � Pague as joias de fundação e formulário de certificação apropriados.

 � Trabalhe com a liderança distrital para nomear no mínimo um Leão Orientador para 
apoiar o seu clube ou núcleo nos próximos dois anos.

Depois que o clube for fundado.
  

 � Selecione uma plataforma virtual para realizar as reuniões.
a. É importante escolher uma plataforma virtual que se adapte às necessidades do seu clube.

b. Muitas plataformas virtuais permitem um período de teste gratuito se você quiser testar a plataforma antes de se 
comprometer com um método de reunião virtual.

c. Algumas plataformas virtuais permitem que você se reúna gratuitamente por um determinado período de tempo.

d. Se você escolher uma plataforma que exija uma taxa, lembre-se de contabilizar isso nas quotas do clube.

 � Tenha um consultor ou crie um comitê de tecnologia.
a. Este indivíduo ou grupo ajudará a ensinar as pessoas sobre o modelo virtual e configurar as chamadas em 

conferência.

b. O consultor estará disponível para qualquer pessoa ligar diretamente se houver algum problema técnico.

c. O consultor ou um membro do comitê de tecnologia também conduziria a reunião para garantir que todos os 
associados fossem ouvidos.

 � Certifique-se de que todos os associados do clube sejam educados no modelo de 
reunião virtual.
a. Pode ser uma reunião de treinamento presencial com um associado em uma cafeteria ou em sua casa.

b. Sempre que enviar um convite para uma reunião, inclua um tutorial sobre como usar a plataforma virtual.

 � Lembre-se da importância de se encontrar pessoalmente.
a. Com as reuniões virtuais, encontrar-se cara a cara com as pessoas ainda é uma experiência valiosa para todos os 

associados Leões.

b. A chave para o sucesso de qualquer clube é ter projetos de serviço na comunidade com outros Leões. Isso 
ajudará a agrupar o clube e construir relacionamentos mais fortes dentro do clube.

Para perguntas sobre clubes virtuais, envie um e-mail para Membership@lionsclubs.org.
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