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Visão geral 

A Equipe Global de Ação consiste da Equipe Global de Liderança (GLT), da Equipe Global do Quadro Associativo (GMT) 
e da Equipe Global de Serviços (GST), criando uma perspectiva única para três áreas fundamentais do Lions. A Equipe 
Global de Ação promove a visão de LCI e reascende a paixão pelo serviço nos Leões e Leos. A rede de líderes da GAT 
apoia diretamente os governadores de distrito ao inspirar ação em nível de clube. A existência da GAT ocorre com a 
ação dos clubes. 

Visão de 2019-2020 

A Equipe Global de Ação ajuda os governadores de distrito a alcançarem suas metas, por meio da ação. Colocando as 
metas do governador na linha frente, a GAT posiciona-se, desde o âmbito de área jurisdicional ao de clube, para 
ajudar a fomentar o crescimento positivo do quadro associativo nos clubes, aumentar a visibilidade do Lions junto à 
comunidade por meio de serviço impactante e formar líderes fortes e inovadores nos distritos.  

Foco da GAT 

1. Apoiar os distritos, visando alcançar suas metas anuais e monitorando o progresso em relação a elas.  
2. Reforçar as comunicações em âmbito de clube por meio dos presidentes de divisão para proporcionar 

sugestões de iniciativas, recursos e atividades.  
3. Apoiar as divisões de LCI, fornecendo informações para e do campo para ajudar no desenvolvimento e 

lançamento de iniciativas e recursos eficazes.   
4. Compartilhar as histórias de sucesso dos clubes e distritos. 

 
Benefícios aos clubes 

Posições da GAT em todos os clubes. Cada clube possui Leões que servem nas equipes da GLT, GMT e GST, e os 
presidentes de clube são os presidentes da Equipe Global de Ação do clube.  

Abordagem de equipe única. A Equipe Global de Ação coloca toda a rede de Leões para trabalhar para os clubes. Ela 
reúne a GLT, GMT e GST em apoio aos clubes. Juntas, podem causar um impacto maior. 

Desenvolvimento da liderança. A GLT oferece oportunidades de desenvolvimento de liderança que podem empoderar 
os Leões para liderarem e servirem as comunidades. Líderes fortes podem ajudar a aumentar o número de 
associados, promover novos projetos de serviço e assegurar que os clubes se posicionem para obter sucesso 
contínuo. 

Quadro associativo saudável. A GAT pode ajudar os clubes a desenvolverem programas eficazes do quadro associativo 
para atrair novos associados e pode ajudar os clubes a criarem uma ótima experiência para os associados, que 
manterá os novos associados no clube e os mais antigos retornando a ele. Com mais associados, os clubes podem 
levar mais serviço à comunidade. 

Serviço inovador. A GAT ajuda os clubes a identificarem recursos e a utilizar as melhores práticas para melhorar os 
projetos e, consequentemente, o impacto que provocam. Projetos de serviço de qualidade aumentam a satisfação 
dos associados e ajudam a atrair novos associados que querem servir. 
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A Equipe  

A Equipe Global de Ação é um grupo de líderes que vai desde o nível de Área Jurisdicional ao de Clube. A GAT trabalha 
em conjunto em todos os níveis como uma equipe unificada. A equipe é composta por: 

 

Presidente da Equipe Global de Ação – PIP Kajit Habanananda 

 

 GAT de clube  

O presidente do clube é o presidente da Equipe Global de Ação em cada clube com o apoio dos assessores da GLT, 
GMT e GST. A GAT do clube certifica-se de que o clube conduza projetos de serviço impactantes, aumente o quadro 
associativo, garanta a satisfação dos associados, identifique futuros líderes e melhore sua exposição junto à 
comunidade. 

              GLT de clube                 GMT de clube            GST de clube 
         Assessor do Desenvolvimento de Liderança           Assessor do Quadro Associativo     Assessor de Serviços 
Cargo ocupado pelo primeiro vice-presidente de clube             

GAT de distrito 

O governador de distrito é o presidente da Equipe Global de Ação do distrito com o apoio dos coordenadores 
distritais (GLT, GMT e GST).  O nível distrital toma medidas para assegurar que as metas do distrito sejam atingidas e 
os clubes sejam bem-sucedidos.  Os presidentes de divisão trabalham em estreita colaboração com os clubes e são 
parte integrante do sucesso do clube e do distrito.     

GAT de distrito múltiplo 

O presidente de conselho é o presidente da Equipe Global de Ação do distrito múltiplo com o apoio dos 
coordenadores de DM (GLT, GMT e GST).  A GAT de DM reforça a importância da ação em apoio às metas distritais. 

Liderança de área 

Os líderes de área da GAT trabalham em estreita colaboração com os distritos e distritos múltiplos para fornecer 
apoio e recursos em Liderança, Quadro Associativo e Serviços de forma que alcancem sucesso nas respectivas áreas 
designadas. Esses cargos têm nomeação anual, com opção de renomeação. 

Liderança de Área Jurisdicional e de Área Regional 

A liderança da GAT de área jurisdicional e de área regional impulsionam os membros da GAT a alcançar o sucesso, 
apoiando as metas distritais de Liderança, Quadro Associativo e Serviços para a respectiva área. Esses cargos têm 
nomeação anual, com opção de renomeação. 
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Apoio da GAT aos governadores de distrito 

Os Governadores de Distrito trabalham em conjunto com a Equipe Global de Ação e os funcionários especialistas da 
GAT para realizar o seguinte: 

• Metas: Ajudar o distrito e clubes a alcançarem suas metas relacionadas à Liderança, Quadro Associativo e 
Serviço.  

• Apoio: Ajudar a remover obstáculos e aproveitar a rede da GAT para alcançar novas possibilidades 
• Comentários: Fornecer comentários às divisões de LCI relativos aos projetos, treinamentos e novas iniciativas 

de LCI.  

Deve ser esclarecido que a GAT não está separada das iniciativas do governador de distrito ou em um grupo diferente. A 
GAT trabalha dando apoio ao Governador de Distrito para que alcance as metas do distrito. 

 
Sobre histórias de sucesso: 

A mensagem da GAT é melhor repassada por meio de histórias - histórias que se voltem à abordagem de equipe única 
e destaquem como cada pilar da equipe contribui para os outros.  As histórias de sucesso da GAT podem ser 
compartilhadas através do e-mail GAT@lionsclubs.org. 

Compartilhe suas histórias de sucesso da GAT que: 

• Mostrem o significado e impacto da GAT 
• Inspirem os Leões a agir junto às comunidades 
• Instruam sobre como os Leões devem trabalhar para atingir as metas 

 

Recursos 

A Equipe Global de Ação possui três canais principais de comunicação e recursos: 

• A página da web da Equipe Global de Ação em Lionsclubs.org: Contém caixas de ferramentas e recursos 
valiosos para os membros da GAT 

• Grupo do Facebook da Equipe Global de Ação do Lions: Uma central de links, recursos e as mais recentes 
histórias de sucesso da GAT 

o Qualquer Leão pode participar desde que forneça o nome do clube e o número do distrito 
o Os especialistas da GAT trabalham para garantir que os novos recursos e atualizações sejam 

publicados frequentemente 
o Apresenta transmissões ao vivo mensais com a equipe da GAT e convidados de LCI. 

• Boletim da Equipe Global de Ação 
o Distribuído trimestralmente por e-mail para os membros e embaixadores da GAT 
o Contém itens de ação e ferramentas úteis para os membros da GAT do distrito 

Informações para contato 

Para perguntas e comentários, entre em contato com GAT@lionsclubs.org 

mailto:GAT@lionsclubs.org

