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EQUIPE GLOBAL DE AÇÃO 
 
Coordenador da GLT de Distrito Múltiplo 
 
Mandato 
 

Um ano; selecionado pelo distrito múltiplo (de acordo com o Estatuto e Regulamentos de 
Distrito Múltiplo). Poderá servir múltiplos mandatos. 
 

Visão Geral do 
Cargo 
 

Como coordenador da GLT de distrito múltiplo, você será o especialista sobre o 
desenvolvimento da liderança, garantindo que os distritos alcancem suas metas. Você 
será o educador, o treinador e o mentor dos coordenadores ao remover as barreiras que 
impedem o progresso. Seu empenho e determinação vão inspirar e empoderar os distritos 
a terem sucesso no desenvolvimento de líderes de qualidade. 
 

Ações que 
Levam ao 
Sucesso 
 

• Colaborar com seus coordenadores da GMT e da GST de distrito múltiplo e 
Presidente da Equipe Global de Ação (presidente de conselho) no sentido de 
potencializar iniciativas voltadas ao desenvolvimento da liderança, aumento de 
associados e expansão do serviço humanitário.  

• Desenvolver e executar um plano de desenvolvimento da liderança de distrito 
múltiplo anual e reportar os treinamentos.   

• Comunicar-se regularmente com os coordenadores da GLT de distrito. Assegurar 
que eles estejam cientes dos programas e recursos de desenvolvimento da 
liderança disponíveis. 

• Proporcionar motivação contínua e monitorar o progresso dos coordenadores da 
GLT de distrito, presidentes de divisão e liderança de clube para alcançarem as 
metas de desenvolvimento da liderança. 

• Encorajar os coordenadores da GLT de distrito a incluírem pessoas diversificadas 
para participarem das iniciativas da Equipe Global de Ação. 

• Promover oportunidades de desenvolvimento da liderança que incentivem a 
participação em todos os níveis da associação. 

• Colaborar com os coordenadores da GMT e da GST de distrito múltiplo para 
oferecer estratégias de conservação para os distritos.  

• Identificar novos e possíveis líderes para participarem de oportunidades de 
serviço, desenvolvimento da liderança e aumento de associados. 

• Organizar e facilitar treinamentos realizados por instrutores e com base na web, 
em coordenação com LCI. 

• Completar os requisitos e enviar solicitação para receber financiamento de distrito 
múltiplo de LCI para atividades de desenvolvimento da liderança.  
 

A Medida do 
Sucesso 

Ao final de cada ano Leonístico, 
• 1º e 2º vice-governadores de distrito participam de treinamento de distrito múltiplo 

para vice-governadores de distrito. 
• Aumentar em 10% o número total de Leões que participam em eventos de 

treinamento do desenvolvimento da liderança. 
 

Qualificações 
Recomendadas 
 

• Ser apaixonado por Lions e estar envolvido no futuro da associação.  
• Liderar pelo exemplo, participando ativamente dos programas de 

desenvolvimento da liderança. 
• Ser capaz de fazer uso da tecnologia (E-mail, Microsoft Office, MyLCI, website de 

LCI, mídia social). 
• Reconhecer a importância da diversidade no Lions.  
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• Ser graduado ou membro do corpo docente de um Instituto Avançado de 
Liderança Leonística ou Instituto de Preparação de Instrutores, ou outro programa 
de liderança profissional.  

 
 

Relatórios  
 

• O Coordenador da GLT de distrito múltiplo reporta para o líder de área da GAT. 
• Os coordenadores da GLT, GMT e GST de distrito múltiplo reportam para o 

presidente da Equipe Global de Ação de distrito múltiplo (presidente de conselho). 
• Os coordenadores da GLT de distrito reportam para os coordenadores da GLT de 

distrito múltiplo (ou para os líderes de área da GAT, conforme apropriado). 
 

 


