
Dúvidas? Entre em contato com a Divisão do Desenvolvimento de Liderança via institutes@lionsclubs.org.

Participe de um Instituto de Desenvolvimento de Liderança  
 
Crie confiança e inspire os Leões a assumirem funções de liderança, realizando 
um Instituto de Liderança para Leões Emergentes (ELLI) ou um Instituto 
Regional de Liderança Leonística (RLLI) em sua área. Todos os distritos 
múltiplos, distritos únicos e distritos/regiões/divisões provisórias sem distritos 
podem solicitar para receber um subsídio para ELLI ou RLLI.

PRAZO PARA SOLICITAR

SUBSÍDIOS DISPONÍVEIS

100%
das solicitações

recebem um 
subsídio

U$ 4.500*
Até

para distritos múltiplos

Até

U$ 1.800*
para distritos únicos†

Até

U$ 750*
para distritos/regiões/divisões 

provisórias sem distritos

*Não excedendo as despesas reais incorridas.
†Um distrito único é um distrito que não é conectado a um distrito múltiplo. Por exemplo, o Distrito 50 - Havaí nos EUA é  

um distrito único, enquanto o Distrito 1A é um subdistrito do Distrito Múltiplo 1 - Illinois nos EUA.

Maio a outubro
 
•    Todos os distritos múltiplos, distritos únicos e 

distritos/regiões/divisões provisórios sem distritos 
são elegíveis para solicitar fundos.

•     As solicitações serão aceitas entre maio e 15 de 
outubro anualmente.

•  50% do valor do subsídio total será enviado ao 
coordenador do instituto local aproximadamente 30 
dias antes do instituto.

•  Os documentos de reembolso final devem ser 
apresentados dentro de 60 dias da conclusão do 
instituto.

Janeiro Maio   Junho DezembroOutubro    Setembro

Solicitações
Realizar instituto e enviar documentos para reembolso Realizar instituto e enviar documentos para reembolso

DESENVOLVA SUAS 
HABILIDADES DE 
LIDERANÇA

mailto:institutes@lionsclubs.org
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INSTITUTO REGIONAL DE 
LIDERANÇA LEONÍSTICA (RLLI)

•  Prepara os Leões para cargos de liderança 
em âmbito distrital

• O programa contém tópicos fundamentais de 
liderança, incluindo:

 •  Oratória
 •  Gestão de conflitos
 •  Estabelecimento de metas

•  Formato de instituto personalizado (programa 
flexível de 1 a 3 dias)

Para saber mais, consulte o Suplemento para 
RLLI disponível em lionsclubs.org/institute-
grant-program.

INSTITUTO DE LIDERANÇA PARA 
LEÕES EMERGENTES (ELLI)

•  Prepara os Leões para a liderança em nível de 
clube (aqueles que ainda não serviram como 
presidente do clube)

• Sessões especiais disponíveis apenas por 
meio do ELLI

 •  Gerenciamento de mudanças
 •  Mentoreamento
 •  Pensamento criativo

• Currículo estruturado para aprendizado de três 
dias

Para saber mais, consulte o Suplemento para 
ELLI disponível em lionsclubs.org/institute-
grant-program.

QUAL A DIFERENÇA 
ENTRE OS DOIS 
INSTITUTOS?

*Se não for possível fazer um instituto 
presencial, considere fazê-lo de forma virtual.

*Para diretrizes e detalhes adicionais sobre 
o RLLI Virtual, favor consultar o documento 
do Processo do Instituto Regional Virtual de 
Liderança Leonística em lionsclubs.org/RLLI.

RLLI VIRTUAL
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