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EQUIPE GLOBAL DE AÇÃO 
 

Assessor da GLT de Desenvolvimento da Liderança de Clube  
 
Mandato Um ano automaticamente preenchido pelo atual primeiro vice-presidente de clube. 

 
Visão geral do 
cargo 
 

O primeiro vice-presidente de clube é o assessor de desenvolvimento da liderança de 
clube da GLT.Como Assessor da GLT de Desenvolvimento da Liderança de Clube, você 
tornará o sonho do Melvin Jones realidade, que toda necessidade possa ser atendida 
por um Leão ou Leo. Ao garantir que os associados desenvolvam as habilidades 
necessárias para serem líderes eficazes, você certificará que o clube tenha uma 
liderança forte para servir a comunidade e o mundo. Você vai impactar vidas! 
 

Ações que 
levam ao 
sucesso 
 

• Garantir que os novos associados recebam uma orientação eficaz para que os 
novos associados compreendam como o clube opera dentro de seu distrito, 
distrito múltiplo e Lions Clubs International, com o apoio do Assessor do Quadro 
Associativo de Clube. 

• Garantir que os dirigentes atuais e entrantes do clube participem de treinamento 
oferecido pelo distrito e/ou via o Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC). 

• Comunicar a necessidade de treinamento, os nomes dos possíveis novos líderes 
e atividades de desenvolvimento da liderança que os associados do clube 
participem ao Coordenador de Liderança Global de âmbito de distrito.    

• Identificar possíveis líderes e incentivar o desenvolvimento como líderes futuros. 
• Incentivar os associados a participarem do treinamento de liderança oferecido 

pelo distrito, distrito múltiplo e Lions Clubs International. 
 

A Medida 
do sucesso 
 

• Ter a participação dos dirigentes de clube entrantes no treinamento para 
dirigentes de clube. 

• Aumentar em 10% o número total de associados de clube que participam em 
eventos de treinamento do desenvolvimento da liderança. 

• Ter a participação de novos associados na orientação para novos associados. 
 

Relatórios  
 

• O Assessor da GLT de Desenvolvimento da Liderança de Clube reporta para o 
Coordenador da GLT de Distrito.  

• O assessor de desenvolvimento da liderança de clube da GLT, Assessor do 
Quadro Associativo de clube da GMT e Assessor de Serviços de clube da GST 
reportam para o Assessor da Equipe Global de Ação (presidente de clube). 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


