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Incentivar as crianças e os adultos 
a servirem juntos e construir uma 
vida de dedicação ao serviço por 

meio dos Lions clubes.

Para ajudar você a começar, Lions 
Clubs International oferece um Guia do 
Programa do Leãozinho, disponível on-
line ou mediante solicitação à Divisão 
do Quadro Associativo. Este guia 
fornece sugestões para integrar um 
programa do Leãozinho ao seu Lions 
clube. 

Os clubes também podem encomendar 
emblemas de Leõezinhos para ajudar 
os Leõezinhos a se empolgarem para 
participar e se sentirem parte do clube. 
Os emblemas de Leõezinhos podem ser 
encomendados em Lions International.

Saiba mais sobre o  
Programa do Leãozinho  

lionsclubs.org/cub

Programa do 
Leãozinho

Como implementar 
o Programa do 
Leãozinho?

Divisão do Quadro Associativo 
Lions Clubs International  
300 W 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523 
E-mail: membership@lionsclubs.org 



O Programa do Leãozinho é designado 
para crianças de até 12 anos para 
aprender as alegrias do voluntariado e 
entender a importância de ajudar os mais 
necessitados. 

Os Lions clubes que implementarem o 
Programa do Leãozinho serão incentivados 
a idealizar atividades que se enquadram 
aos estilos de vida e necessidades dos 
Leõezinhos, Leões e familiares.

Quem são os associados 
Leõezinhos? 

Um associado Leãozinho é qualquer 
criança até 12 anos que se dedique a servir 
no Lions clube patrocinador. Embora muitos 
Leõezinhos sejam parentes de associados 
do Lions clube, todas as crianças podem 
participar do programa.

O que é um clube do Leãozinho?

Um clube do Leãozinho pode ser formado 
quando cinco ou mais Leõezinhos estão 
trabalhando em conjunto com o Lions 
clube. Se um clube do Leãozinho for 
formado, um Leão deve ser designado 
como representante dos Leõezinhos. 

Por que integrar o 
Programa do Leãozinho às 
atividades do clube? 

O Programa do Leãozinho pode ser 
benéfico para um Lions clube que 
tenha associados de várias gerações 
ou esteja procurando desenvolver 
um Lions clube familiar. Iniciar um 
Programa do Leãozinho ajuda os 
Lions clubes a: 

• Recrutar pais e avós de crianças 
pequenas

• Adicionar nova energia às 
atividades do clube

• Inspirar novas ideias e 
oportunidades de atividades de 
serviço

• Promover a tradição do 
voluntariado

Por que incentivar as 
crianças para participar 
de um Programa do 
Leãozinho? 

O voluntariado ajuda as crianças a 
ver o mundo da perspectiva de outra 
pessoa. Aprender fazendo oferece 
a elas uma oportunidade de obter 
novas habilidades, se orgulhar da 
sua comunidade e desenvolver a 
confiança em si mesmos. 

Por meio do Programa do Leãozinho, 
as crianças também podem 
aprender a desenvolver empatia, 
compaixão e responsabilidade. 
Servir com os Lions clubes aproveita 
a experiência de uma organização 
internacional com associados que já 
se dedicam a ajudar os outros. 


