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Guia de Avaliação 
das Necessidades 
Comunitárias                            
para Novos Clubes
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Bem-vindo
à Avaliação das Necessidades 
Comunitárias para Novos 
Clubes Antes de decidir se uma 
comunidade seria um bom lugar 
para começar um novo Lions 
clube, faça uma Avaliação das 
Necessidades Comunitárias para 
determinar quais necessidades 
um Lions clube poderá atender.  
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Metas da avaliação:

1.   Aprender quais serviços voluntários a comunidade 
necessita.

2.   Aprender quais projetos e programas são importantes 
para a comunidade.

3.   Aprender quais organizações da área estão fornecendo 
serviços voluntários similares.

4.   Construir relacionamentos com os principais líderes da 
comunidade para o apoio da formação de um Lions 
clube.

5.    Avaliar a viabilidade da formação de um novo clube 
com base nas necessidades comunitárias, demografia 
e recursos Leonísticos (ex.: Clube Patrocinador, Leão 
Orientador, Mentores de Dirigentes).

O que você vai fazer

1.   Formar uma equipe – Crie uma equipe de 
recrutamento para o novo clube que vai apoiar a 
formação de um novo clube, incluindo: a realização 
da Avaliação das Necessidades da Comunidade, 
participação nas atividades de formação de novo clube e 
atividades de comemoração de novo clube.

2.   Fazer uma pesquisa da comunidade – reúna  
informações demográficas (ex.: idade, tipos de 
propriedade, situação socioeconômica, raça/etnia e etc.). 
Já existiu um Lions clube lá anteriormente? Além disso, 
pesquise a composição e o histórico da comunidade 
(por exemplo, rural/urbana, canais de comunicação, 
recursos, empresas).

3.   Desenvolver uma lista de referência da comunidade 
– desenvolva uma lista dos principais interessados que 
podem avaliar melhor as necessidades da comunidade. 

4.   Desenvolver questionário e comunicações – crie 
um questionário de avaliação e uma carta de introdução. 
Usar a abordagem da análise SWOT (pontos fortes, 
fracos, oportunidades e ameaças) vai ajudá-lo a obter 
dados importantes. Você poderá utilizar o modelo de 
questionário e carta introdutória que oferecemos, ou criar 
seus próprios documentos para incluir questões que o 
ajudarão a avaliar as necessidades específicas da sua 
comunidade.  
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5.   Realizar a avaliação – contate os indivíduos da lista de 
referência da comunidade. Você pode enviar a avaliação 
eletronicamente ou agendar uma reunião presencial para 
completar a avaliação e para apresentá-los ao Lions 
Clubs International. Planeje realizar a avaliação com no 
mínimo 4 - 5 principais interessados da comunidade. 
Use o método de comunicação que melhor se adequar à 
cada contato.   

6.   Analisar os resultados da avaliação – a equipe de 
recrutamento vai analisar os resultados desta avaliação 
para determinar se um clube se enquadraria na 
comunidade. Compartilhe seus resultados da avaliação 
com os principais Leões e as partes interessadas da 
comunidade e inicie o processo de formação de novo 
clube, se possível.

 

O que você vai precisar

1.  Identificar 4 - 5 partes interessadas da comunidade

2.    Uma equipe de recrutamento de 3 - 4 pessoas para 
realizar a avaliação

3.   Conhecimento básico de informática para a criação da 
avaliação da comunidade (ex.: e-mail, Google Docs, 
Survey Monkey, Microsoft Word, Excel)

Quanto tempo você vai 
precisar
 

 -   Avaliações presenciais – aproximadamente 45 minutos -  
1 hora

-   Avaliação eletrônica – aproximadamente 30 - 45 minutos 
para enviar e analisar



Questionário para a Avaliação das Necessidades 
Comunitárias para Novos Clubes
Nome: _____________________________________________________________ Data:  ___________________________________

Afiliação à empresa/organização (ex.: educação, recreação, saúde, meio ambiente):  ___________________________________                                                                   

Cargo:  _____________________________________________________________________________________________________

Telefone:  ________________________________ E-mail:   ___________________________________________________________

Identificar as necessidades comunitárias
Quando avaliar as necessidades da comunidade, utilize a abordagem da análise SWOT para obter os dados.  

Pontos fortes (destaque os pontos fortes da comunidade)

1.  Quais são os atuais pontos fortes da comunidade?

____________________________________________________________________________________________________________

2.  Quais são as características únicas da comunidade?

____________________________________________________________________________________________________________

3.  Quais programas são atualmente oferecidos na comunidade?

____________________________________________________________________________________________________________

Pontos fracos (áreas de necessidade) 

4.  Nomeie pelo menos 3 necessidades específicas que você observou na comunidade:

____________________________________________________________________________________________________________

Oportunidades (qual necessidade um Lions clube pode atender? Com quem ele poderia fazer parceria?)

5.  Quais as organizações em seu campo de trabalho que estão no momento oferecendo programas e serviços de ajuda à 
comunidade?

____________________________________________________________________________________________________________

6.  Que tipo de projetos de serviços comunitários em seu campo de trabalho você já identificou ou ouviu falar?

____________________________________________________________________________________________________________
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7.  Quais os programas e serviços que você pensa que serão necessários na comunidade, presentemente e no futuro?

____________________________________________________________________________________________________________

8.   Você acha que os residentes estão cientes dos programas e serviços realizados na comunidade e, caso contrário, você 
tem alguma ideia de como conscientizá-los?

____________________________________________________________________________________________________________

9.  Qual o papel que o Lions clube poderia desempenhar ao oferecer programas e serviços na comunidade?

____________________________________________________________________________________________________________

Ameaças (obstáculos)

10.  Quais obstáculos você pode ver em formar um novo clube?

____________________________________________________________________________________________________________

11.  Há alguma diretriz específica em trabalhar com organizações de serviço na comunidade?

____________________________________________________________________________________________________________

Comentários adicionais:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Informações gerais da comunidade (para uso do Leão)

Tamanho da comunidade: __________________________________________ Número de escolas na comunidade:  __________

Principais indústrias: __________________________________________________________________________________________

Comunidade rural ou urbana: __________________________________________________________________________________

Principais líderes comunitários:

____________________________________________________________________________________________________________

Já existiu ou existe um Lions clube na área?            S        N   Se sim, forneça o nome do clube abaixo:

____________________________________________________________________________________________________________

A comunidade possui o seguinte? (Selecione todas as opções que se apliquem)

 Prefeitura   Câmara do Comércio/Grupo de comércio local

  Diretoria escolar   Corpo de bombeiros e departamento de polícia

  Grupos comunitários culturais ou étnicos   Organizações de serviços comunitários 
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Modelo de carta/e-mail

Prezado  {Nome}:

O Lions Clube {nome do clube} está interessado em fundar um novo Lions clube em {nome da comunidade} para fornecer 
serviços e atender às necessidades da comunidade. Para saber mais sobre {nome da comunidade} estamos conduzindo 
uma avaliação das necessidades comunitárias com as partes interessadas que possuem experiência na comunidade. Nossa 
meta é identificar claramente os serviços humanitários que poderemos proporcionar, já que somos um clube de serviços.

Lions Clubs International é uma organização com mais de 100 anos de idade, 1,4 milhão de Leões servindo em mais de 200 
países.  Ao concluir a avaliação em anexo, você nos ajudará a determinar as necessidades e áreas de preocupação, além 
de continuar a afetar as mudanças em uma comunidade.   Também incentivamos que envie uma cópia desta avaliação a 
qualquer outra pessoa cujos comentários você acredita que serão úteis para entendermos sobre a comunidade.

Por favor, retorne a avaliação completa até {data}. Estamos abertos a fazer uma reunião presencial e conduzir a avaliação 
com você. Após termos compilado os dados, um representante do nosso clube lhe oferecerá um resumo do resultado da 
avaliação e como poderemos trabalhar juntos. Caso tenha alguma pergunta, queira por favor entrar em contato comigo pelo 
{telefone e/ou endereço de e-mail}. Espero receber notícias em breve.

Atenciosamente,

{Nome do Leão},

{Cargo do Leão}

{Nome do Lions clube},



Divisão do Quadro Associativo 
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
lionsclubs.org
E-mail: membership@lionsclubs.org 
Telefone: 630.468.3831

PO 10/19
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