Dúvidas
frequentes

O que é o Programa Leo a Leão?
O programa Leo a Leão é um programa de
afiliação incentivada para atuais ou ex-Leos
que estão prontos para fazer a transição para a
afiliação como Leões.

Quem se qualifica para o programa Leo a
Leão?
Atuais e Ex-Leos que:
 Tenham servido, pelo menos, um ano e um
dia.
 Tenham entre a maioridade legal e 35 anos de
idade.
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Quais são os benefícios do programa Leo a
Leão?
 50% de desconto nas quotas internacionais.
 Isenção da joia de admissão ou de fundação.
 Os anos de serviços como Leo podem ser
creditados nos registros de Leão.
 Oportunidade de servir em um Lions clube de
Leos.
 Qualificação para servir como um
representante de Leo a Leão junto à diretoria
internacional.
 Oportunidade de bolsa para serviços
internacionais e intercâmbio cultural.
 Oportunidade de bolsa para treinamento
presencial no Instituto Avançado de Liderança
Leonística (ALLI).
 Grupo de rede profissional no Linkedln.
 Conexão contínua com a identidade Leo sob o

nome “Leo a Leão”

Onde posso saber mais sobre o programa
Leo a Leão e todos os benefícios?
 Pesquise “programa Leo a Leão” em www.
lionsclubs.org.

 Envie um e-mail para membership@lionsclubs.
org.

O programa Leo a Leão substitui o
programa Leo Ômega?
Não. O programa de Leo Clubes não foi alterado.
Os Leos Alfa (de 12 a 18 anos) e Leos Ômega (de
18 a 30 anos) continuam a servir orgulhosamente
suas comunidades em todo o mundo, como há
mais de 60 anos. #TheFutureIsLeos

Qualquer Leo pode se tornar um associado
Leo a Leão?
Um Leo a Leão dever ter servido como Leo
por mais de um ano e ter a maioridade legal do
seu país.

Um ex-Leo ainda pode ser um Leo a Leão,
mesmo que tenha deixado a organização
por um período de tempo?
Sim, os Leos são sempre bem-vindos para
servirem como Leo a Leo, desde que ainda
cumpram os critérios de elegibilidade.

Como um Leo pode ser adicionado como
um novo associado Leo a Leão?
Os secretários de clube, presidentes de clube
ou administradores de clube devem acessar o
MyLCI.
 Selecionar o menu suspenso "tipo de
afiliação" e escolher "Leo a Leão".
 Enviar o formulário LL2 para
memberservicecenter@lionsclubs.org.

LEO-LION

Como os Leos podem ter seus anos de
serviço creditados aos seus registros como
Leões?
Os secretários de clube, presidentes de clube
ou administradores de clube devem acessar o
MyLCI.
 Selecionar o menu suspenso "tipo de
afiliação" e escolher "Leo a Leão".
 Inserir a data efetiva de início e término.
 Enviar o formulário LL2 para
memberservicecenter@lionsclubs.org.

Como um Leo a Leão, que já tinha
alcançado a idade limite anterior do
programa, pode ser adicionado de volta
agora que se qualifica com a extensão da
elegibilidade até os 35 anos?
Os secretários de clube, presidentes de clube
ou administradores de clube devem acessar os
registros de Leão no MyLCI.
 Selecionar “Editar associado”.
 Selecionar o menu suspenso "tipo de
afiliação" e escolher "Leo a Leão".

O nome “Leo a Leão” significa que o
associado é um Leão e um Leo ao mesmo
tempo?
Não. O nome Leo a Leão reconhece os
associados que já serviram como Leos.
No entanto, fazer a transição para um Lions
clube pode representar uma grande mudança
para alguns Leos. Para facilitar essa transição,
alguns Leos optaram por manter a afiliação ao
Leo clube enquanto se afiliam a um Lions clube.
Neste momento, não existem normas que proíbam
alguém de manter a afiliação em um Leo clube
e Lions clube simultaneamente, desde que este
alguém atenda aos requisitos dos clubes.
Incentivamos os clubes a agirem com cautela e
dissernimento quando permitirem esta prática,
visto que a dupla afiliação pode apresentar
conflitos de interesse em determinadas
circunstâncias. Diante disso, recomenda-se que

aqueles que tenham dupla afiliação:
 Sirvam em um cargo de dirigente como Leo
ou Leão, mas não em ambos ao mesmo
tempo.
 Não sirvam como conselheiros de Leo clubes.
 Limitem a afiliação dupla a um breve período
de transição.

O programa Leo a Leão é um programa de
nível intermediário ou de treinamento entre
o programa de Leo Clubes e os programas
de afiliação de Leões?
O programa Leo a Leão é um programa
completo de afiliação de Leões com todos
os mesmos direitos e privilégios da afiliação
tradicional de Leões, incluindo o voto.
No entanto, o programa está estruturado
com benefícios que oferecem oportunidades
para os Leos continuarem a desenvolver suas
habilidades de liderança.

Os Leo a Leões podem servir em comitês,
gabinetes, conselhos e mais?
Sim! Os Leo a Leões são profissionais e líderes
qualificados que são apaixonados por servir
suas comunidades. LCI incentiva os distritos
múltiplos e distritos a incluírem Leo a Leões em
seus conselhos e gabinetes.
Os Leo a Leões têm representado os jovens
associados em nível internacional, como
membros sem direito a voto na diretoria de
Lions Clubs International desde 2018.
As ideias e perspectivas únicas do representante
Leo a Leão na diretoria internacional são
contribuições bem-vindas às discussões e
iniciativas da diretoria.

Dúvidas frequentes sobre Lions Clubes de Leos
O Leo a Leão tem que servir em um Lions
Clube de Leos?
Os Leo a Leões, como todos os associados
Leões, têm a opção de servir em qualquer tipo de
Lions clube, incluindo os Lions clubes de Leos.

Um Lions clube de Leos é um Lions clube
que inclui associados Leo?
Um Lions clube de Leos é limitado a associados
Leões como qualquer outro Lions clube. No
entanto, os Lions clubes são incentivados a
apoiar nossos jovens líderes e futuros líderes
Leões, patrocinando um ou mais Leo clubes
como parte do programa.

Como faço para organizar um Lions clube
de Leos?
Para os propósitos de fundação: Um Lions clube
de Leos exige que 10 ex-Leos sejam incluídos
nos vinte associados necessários para fundar um
Lions clube.

Leo a Leão é o mesmo que jovem Leão?
O termo "jovem Leão" refere-se a uma faixa
etária não especificada.
Um jovem Leão pode ter a mesma idade que um
Leo a Leão, mas nunca serviu como Leão.

Todos os associados de um Lions clube
de Leos recebem o mesmo desconto e
benefícios que os Leo a Leões do clube?
Os jovens Leões em um Lions clube de Leos
somente podem ter o mesmo benefício de
desconto se tiverem menos de 31 anos de idade.
Para adicionar jovens Leões com menos de 31
anos de idade a um Lions clube de Leos, escolha
a categoria de associado "Jovem Adulto" no
MyLCI.
O desconto para jovens adultos não é aplicável a
outros clubes, pois é limitado apenas aos Lions
clubes de Leos para jovens adultos associados
fundadores e novos associados adicionados ao
clube estabelecido.

Saiba mais em
ionsclubs.org/leo-lion
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