
 
EQUIPE GLOBAL DE AÇÃO 
 

Coordenador de Distrito da Equipe Global de Extensão (GET) 
 
Mandato 
 

Um ano, selecionado pelo distrito (de acordo com o Estatuto e Regulamentos de 
Distrito) como um membro do gabinete distrital. Poderá servir múltiplos mandatos.  
 

Visão geral do 
cargo 
 

Como Coordenador da GET de distrito, seus esforços impactam diretamente o 
sucesso das iniciativas da Equipe Global de Ação. Você liderará os esforços do seu 
distrito para fundar novos clubes. Criará e liderará uma equipe de Leões que 
compartilhem a mesma paixão por extensão. Você sabe como se conectar com as 
pessoas e superar obstáculos.  
 

Ações que 
levam ao 
sucesso 
 

• Identificar oportunidades para fundar novos clubes em comunidades ou em 
grupos de uma comunidade maior que não recebam serviços ou mal recebam 
serviços.  

• Colaborar com a liderança do distrito para formar uma equipe capaz de concluir 
as tarefas necessárias para a fundação bem-sucedida de novos clubes, 
incluindo recrutamento de associados, desenvolvimento da liderança e 
envolvimento em projetos de serviço significativos.  

• Desenvolver um plano e cronograma para cada novo clube possível, seguindo 
processos comprovados para o desenvolvimento de novos clubes, incluindo a 
seleção de locais, avaliação de necessidades, identificação de clubes 
patrocinadores e Leões orientadores, reuniões informativas e organizacionais e 
recrutamento de associados fundadores.  

• Compreender e comunicar o processo e as normas de desenvolvimento de 
novos clubes aos membros da equipe e garantir que sejam transmitidas 
informações precisas aos associados em potencial.  

• Viabilizar o sucesso de novos clubes, ajudando os clubes patrocinadores a 
estabelecer relacionamentos de mentoreamento com os dirigentes do novo 
clube e de instrução aos Leões Orientadores sobre as expectativas do novo 
clube.  

• Treinar e envolver os Leões interessados na fundação de novos clubes para 
expandir a capacidade do distrito de fundar novos clubes.   

• Certificar-se de que as inscrições para novos clubes estejam devidamente 
preenchidas, aprovadas e enviadas de forma eficaz.   
 

A medida do 
sucesso 
 

• Atingir as metas de extensão do distrito. 
• Enviar as inscrições para novos clubes corretamente e em tempo hábil 
• Diminuir o número de dias no processo de fundação de clubes 

 
 

Qualificações 
recomendadas 
 

• Ter conhecimento sobre o processo de fundação de clubes 
• Ter paixão por Lions e se dedicar ao futuro da associação.  
• Ser capaz de usar tecnologia (e-mail, Microsoft Office, MyLCI, website de LCI, 

mídia social). 
 

Relatórios  
 

• Reportar ao Presidente da Equipe Global de Ação de Distrito (governador de 
distrito). 
 

 
 


