
Programa de Clubes de Interesse Especial
– Perguntas Frequentes –

1     O que é o Programa de Clubes de Interesse Especial?

  O Programa de Clubes de Interesse Especial é um recurso de 
desenvolvimento de novo clube que se concentra na organização 
de clubes em torno de uma descrição ou característica especial que 
une seus associados. Por exemplo, associados conectados por uma 
causa de serviço, cultura, fase da vida, parceria, esporte ou hobby 
ou qualquer número de qualidades singulares que um clube ou seus 
associados desejam destacar. 

2    Por que este programa é importante? 

 Ao incentivar novos e diversos modelos de clubes, os clubes de 
interesse especial ajudarão a expandir a base do quadro associativo 
do Lions, permitindo que a organização atenda às crescentes 
necessidades de voluntários e iniciativas de serviço. 

3    Quando este programa começou?

 Os Clubes de Interesse Especial são reconhecidos por LCI há 
muitos anos. O Programa de Clubes de Interesse Especial mudou 
de um programa piloto de 3 anos para um novo programa de 
desenvolvimento do quadro associativo em 1 de julho de 2020 e 
acrescenta apoio ao desenvolvimento de novos clubes para Leões 
que se inscrevem e são aprovados para desempenhar a função de 
Coordenadores do Programa de Clubes de Interesse Especial.

4     Quais são os requisitos para fundar um clube de interesse 
especial?

 Os clubes de interesse especial e núcleos são fundados da mesma 
forma que os clubes tradicionalmente organizados, com base 
na comunidade. As aprovações de novos clubes e os requisitos 
organizacionais com base nas normas têm que ser cumpridos. 
Durante o processo de inscrição, os clubes que optarem por identificar 
uma categoria de interesse especial poderão fazê-lo.

5     Como o meu distrito e/ou clube pode ajudar com a 
formação de um clube de interesse especial? 

  Identificando e fazendo contatos com grupos que já se reúnam 
nas comunidades. Informe-os sobre a oportunidade singular que 
existe de pertencer a um Lions clube especializado, que os permita 
estarem juntos devido a interesses, procedências, experiências etc. 
Ao identificar associados e oportunidades de serviço, incentive o 
desenvolvimento de clubes de interesse especial que atendam às 
necessidades locais ou globais.

6     Há clubes de interesse especial localizados em todas as 
áreas jurisdicionais? 

 Sim, cada área jurisdicional está organizando clubes de interesse 
especial por meio de várias abordagens regionalizadas. Na verdade, 
muitos clubes de interesse especial já existem há anos, mas não 
foram identificados nos registros junto a LCI. 

7     Qual é o papel dos coordenadores dos clubes de interesse 
especial? 

 Os coordenadores de clubes de interesse especial são Leões 
apaixonados por organizar e fundar novos clubes especializados. A 
posição de coordenador de clubes de interesse especial foi criada 
para ajudar a inspirar o desenvolvimento dos novos clubes e apoiar 
as metas de crescimento de novos clubes definidas anualmente 
pelos distritos, distritos múltiplos e líderes globais do Lions. Os 
coordenadores de clubes de interesse especial podem trabalhar 
dentro ou fora da respectiva área jurisdicional (com aprovação) para 
desenvolver clubes. 

8     Como posso me tornar um coordenador de clube de 
interesse especial? 

 Os Leões interessados* podem escolher uma das opções para se 
candidatar a ser Coordenador do Programa de Clubes de Interesse 
Especial que identifique como planejem organizar novos clubes de 
interesse especial e a respectiva opção de reembolso de despesas. Os 
funcionários de Desenvolvimento do Quadro Associativo analisarão os 
formulários e entrarão em contato com o candidato.

  Leões que se candidatam para a função de Coordenador do 
Programa de Clubes de Interesse Especial vão escolher entre 
duas opções:

 OU,

•  Organize 2 novos clubes de interesse especial com pelo 
menos 40 associados fundadores - reembolso de despesas de 
US$ 1000

•  Mais de três novos clubes de interesse especial e mais de 100 
novos associados - reembolso de despesas de US$ 2000 
(dentro da área jurisdicional)

 * Os Leões que estiverem servindo no cargo de governador de distrito
não podem servir simultaneamente como coordenador de clubes de
interesse especial.

 ** Consulte os formulários de Plano de Desenvolvimento e de inscrição 
no Programa de Clubes de Interesse Especial para obter detalhes 
sobre os requisitos de qualificação e reembolso de despesas.

 9     Os coordenadores de clubes de interesse especial 
precisam trabalhar com o atual Governador de Distrito/
estrutura da GAT para desenvolver novos clubes? 

 Sim. Os coordenadores do Programa de Clubes de Interesse Especial 
devem trabalhar em estreita colaboração com os líderes distritais e a 
estrutura da GAT para garantir o sucesso do novo clube e a satisfação 
dos novos associados. 



www.lionsclubs.org /specialtyclubs
Email: specialtyclubs@lionsclubs.org

10     Quais tipos de clubes de interesse especial estão sendo 
criados? 

 Exemplos incluem, entre outros:

 • Específico da causa: 

  o Diabetes

  o Visão

  o Fome

  o Meio ambiente

  o Câncer infantil

  o Outras

 • Cultural

 •  Estágio / Experiência de Vida, como:

  o Foco acadêmico

  o Profissão

  o De aposentados

  o Outras

 •  Parcerias com outras organizações, como Lions Clubes Campeões 
(Olimpíadas Especiais)

 • Esportes ou Hobbies

11     Como faço para inserir, alterar ou remover a descrição de 
interesse especial do meu clube?

 •  Um interesse especial de clube pode ser selecionado ao preencher e 
enviar uma inscrição de novo clube.

 •  Os dirigentes do clube podem inserir, alterar ou remover um 
interesse especial de clube por meio do MyLCI.

 •  Os dirigentes do clube podem solicitar um novo interesse especial 
do clube ou atualizar o interesse existente, enviando um e-mail para 
Specialtyclubs@lionsclubs.org.

12     Quanto custaria para solicitar uma carta constitutiva para 
se tornar um Lions Clube autônomo?

   Atualmente, para fundar um novo clube, as taxas de fundação de Lions 
Clubs International são de US$ 35 por associado, com o mínimo de 20 
associados fundadores. Isso significa que as taxas de fundação de um 
clube são de aproximadamente US$ 700 para um novo clube com 20 
associados. No entanto, há situações, como de estudantes, Leo a Leão 
ou Lioness em que se oferece descontos ou isenções. Consulte as 
Normas da Diretoria para obter detalhes sobre essas oportunidades.

13     As atividades dos clubes de interesse especial são 
cobertas pelo seguro de responsabilidade civil de LCI? 

  Sim, como benefício aos Leões que realizem atividades de serviço, 
LCI fornece cobertura de responsabilidade civil como acontece com 
qualquer Lions clube não especializado.

14     Podemos começar com um núcleo de interesse especial e 
mais tarde convertê-lo em um Lions clube autônomo?

  Sim. As três coisas a considerar são: onde se localizará o núcleo, a 
característica singular dos associados e/ou qual enfoque especial 
de serviço o núcleo terá. No entanto, é totalmente aceitável que um 
núcleo nunca se converta em clube autônomo. Além disso, há valor em 
um clube tradicional ter um núcleo de interesse especial para permitir 
que mais pessoas da comunidade se envolvam no Lions. 

15  Quanto custa para formar um Núcleo?

  A joia de admissão para cada novo associado do núcleo é de US$ 
35. Não há joias para os associados do clube matriz que queiram se 
transferir para o núcleo pertencente ao clube matriz do qual sejam 
associados.

16     Para que são usadas as quotas anuais de Lions Clubs 
International?

   As quotas bancam nossos muitos programas, serviços a clubes, 
serviços jurídicos e de marca registrada, relações públicas e website 
global/plataformas de mídia social, seguro de responsabilidade civil 
para clubes e a revista LION. As quotas locais são estabelecidas pelo 
clube e distrito Leonístico de que fazem parte para as necessidades 
administrativas, publicações e operações locais. 

17    Como você descreveria o Lions Clubs International hoje?

   Somos uma organização diversificada de mais de 1,4 milhão de 
pessoas de todo tipo de vida unidas pelo espírito do voluntariado. 
Proporcionamos oportunidades de servir para muitos grupos de 
mulheres e homens de diferentes faixas etárias.   
LCI vê os Clubes de Interesse Especial como uma forma de apoiar 
melhor os atuais voluntários e futuros associados oriundos de um 
espectro diversificado de experiências, proveniências e metas 
pessoais e profissionais.


