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EQUIPE GLOBAL DE AÇÃO 
 

Assessor da GMT de Aumento de Associados de Clube 
 
Mandato 
 

Cargo eleito para um ano como dirigente de clube e membro da diretoria.  

Visão geral do 
cargo 
 

Como Assessor da GMT de aumento de associados de clube, você tornará o sonho do Melvin 
Jones realidade, que toda necessidade possa ser atendida por um Leão ou Leo.  Ao trazer 
novos associados para o seu clube, você vai não somente desenvolver novas amizades como 
garantir que seu clube tenha uma base forte para servir sua comunidade e o mundo.  Você vai 
impactar vidas!  
 

Ações que 
levam ao 
sucesso 
 

• Colaborar com a Equipe Global de Ação de distrito nas iniciativas do quadro associativo e 
participar das reuniões e eventos relevantes do distrito, região e divisão. 

• Desenvolver e conduzir um comitê de aumento de associação para ajudar a implementar 
planos de ação para alcançar as metas de aumento de associados do clube e positivamente 
melhorar a experiência dos mesmos. 

• Incentivar todos os associados a participarem do aumento do quadro associativo ao 
convidarem possíveis associados para o clube. Fazer o acompanhamento com os possíveis 
associados imediatamente. 

• Promover uma atmosfera de clube harmoniosa, ouvindo e abordando, com o apoio da 
diretoria do clube, as preocupações que impedem uma experiência positiva do associado. 
Isso pode incluir uma pesquisa ou outras oportunidades de feedback.  

• Envolver os novos associados em atividades que sejam interessantes para o associado. 
• Colaborar com o assessor de serviços de clube, bem como com outros comitês do clube 

para promover oportunidades de aumento de associados. 
• Entender os diferentes tipos de associados e programas oferecidos e promover os 

programas de aumento de associados junto aos novos associados do clube. 
• Garantir que os novos associados recebam uma orientação eficaz para que os novos 

associados compreendam como o clube opera dentro de seu distrito, distrito múltiplo e Lions 
Clubs International, com o apoio do 1º Vice-Presidente do Clube / Assessor de Liderança 
do Clube. 

• Participar da reunião do comitê consultivo do governador de distrito da divisão à qual o clube 
pertence, quando apropriado. 

 
A medida do 
sucesso 
 

• Conduzir, pelo menos, uma campanha de afiliação na comunidade a mais do que no ano 
anterior. 

• Contatar, no mínimo, dois ex-associados sobre retornar ao clube. 
• Aumentar o total de associados em relação ao ano Leonístico anterior. 
• Reter 100% dos associados.  
• Ter a participação de novos associados na orientação para novos associados.  
 

Qualificações 
recomendadas 
 

• Ser apaixonado pelo Lions e estar envolvido no futuro do clube.  
• Liderar pelo exemplo, patrocinando ativamente novos associados. 
• Possuir fortes habilidades de gerenciamento de projetos, oratória e apresentação. 
• Ser capaz de usar tecnologia (e-mail, Microsoft Office, MyLCI, website de LCI, mídia social). 
 

Relatórios  • O assessor da GMT de aumento de associados de clube reporta para os coordenadores da 
GMT e GET de distrito. 

• O Assessor da GMT do quadro associativo de Clube e o Assessor da GLT do 
desenvolvimento da liderança de clube reportam para o Assessor da Equipe Global de Ação 
de clube (presidente de clube). 

 
 

 


