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Quem são os Leões
Os Leões são homens e mulheres dedicados 
a servir aos menos privilegiados em nossa 
comunidade e no mundo inteiro. Nossos 
mais de 1,4 milhão de associados em 
mais de 48.000 clubes em mais de 200 
países são muito diferentes em diversos 
aspectos, mas acreditam no mesmo ideal - a 
comunidade é o que fazemos dela. Além do 
serviço humanitário, os Leões desfrutam de 
camaradagem e desenvolvem habilidades de 
liderança.
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Currículo da Orientação 
para Novos Associados

Quem são os Leões

Os Leões são homens e mulheres dedicados a servir aos 
menos privilegiados em suas comunidades locais e no 
mundo inteiro. Nossos mais de 1,4 milhão de associados 
em mais de 48 mil clubes em mais de 200 países são muito 
diferentes em diversos aspectos, mas acreditam no mesmo 
ideal - a comunidade é o que fazemos dela. Além do serviço 
humanitário, os Leões desfrutam de camaradagem e 
desenvolvem habilidades de liderança.

Declaração da Visão: Ser o líder global em serviços 
comunitários e humanitários.

Declaração da Missão: Capacitar os voluntários para 
que possam servir às suas comunidades, atender às 
necessidades humanitárias, fomentar a paz e promover a 
compreensão mundial por meio dos Lions clubes.

Lema: “Nós Servimos”.

Slogan: Liberdade, Inteligência, Segurança da nossa nação

Propósitos:

 •  Organizar, fundar e supervisionar clubes de serviço a 
serem chamados de Lions clubes.

 •  Coordenar as atividades e padronizar a 
administração de Lions clubes.

 •  Criar e fomentar um espírito de compreensão entre 
os povos da Terra.

 •  Promover os princípios de bom governo e boa 
cidadania.

 •  Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, 
cultural, social e moral da comunidade.

 •  Unir os clubes em laços de amizade, bom 
companheirismo e compreensão recíproca.

 •  Oferecer um fórum para discussão aberta de todas 
as questões de interesse público, excetuando-se os 
assuntos de política partidária e religião sectária, os 
quais não devem ser discutidos pelos associados do 
clube.

 •  Incentivar as pessoas com mentalidade de serviço a 
servir suas comunidades sem recompensa financeira 
pessoal, estimular a eficiência e promover elevado 
padrão de ética no comércio, indústria, profissões, 
serviços públicos e na iniciativa privada.

Código de Ética:

 •  Demonstrar fé nos méritos da minha profissão, 
esforçando-me para conseguir honrosa reputação 
mercê da excelência dos meus serviços. 

 •  Buscar pelo êxito e pleitear toda remuneração ou 
lucro que, equitativa e justamente mereça, recusando, 
porém, aquelas que possam acarretar diminuição de 
minha dignidade, devido à vantagem injusta ou ação 
duvidosa.

 •  Lembrar que, para ser bem-sucedido nos negócios 
ou empreendimentos, não é necessário destruir os 
dos outros. Ser leal com os clientes e sincero comigo 
mesmo.

 •  Sempre que surgir uma dúvida a respeito da retidão 
ou da ética da minha posição ou ação em relação a 
outros, resolver essa dúvida em benefício dos demais.

 •  Praticar a amizade como um fim e não como um 
meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é o 
resultado de favores mutuamente prestados, dado 
que não requer retribuição, pois recebe benefícios 
com o mesmo espírito desinteressado com que os 
concede.

 •  Sempre ter em mente meus deveres de cidadania 
para com meu país, meu estado e minha 
comunidade, e devotar-lhes lealdade inabalável em 
palavras, atitudes e conduta. E dedicando-lhes, 
desinteressadamente, meu tempo, meu trabalho e 
meus recursos.

 •  Ajudar ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo 
o débil e socorrendo o necessitado.

 •  Ser comedido na crítica e generoso no elogio; 
construir e não destruir.
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Seu Clube

História
Como um novo associado, é importante conhecer a história 
do clube para que você se sinta realmente integrado. O seu 
instrutor lhe contará a história completa do clube.

Se por acaso você for um associado fundador do clube, 
você e seus companheiros Leões terão a chance de fazer a 
história do clube.

Dirigentes de Clube
Os dirigentes do seu clube, também conhecidos como a 
diretoria, são o presidente, o ex- presidente imediato, vice-
presidente, secretário, tesoureiro, assessor de serviços, 
assessor de marketing, assessor do quadro associativo 
e outros. Os dirigentes são eleitos anualmente para um 
mandato que coincide com o ano Leonístico da associação 
(de 1º de julho a 30 de junho). A maior parte do trabalho dos 
Lions clubes é feita em comitês indicados pelo presidente. 

A liderança do clube inclui:

 •  Presidente: O presidente atua como principal 
dirigente executivo do clube e preside todas as 
reuniões do clube e da diretoria. O presidente do 
clube atua como o presidente da Equipe Global de 
Ação de clube, um comitê composto do assessor de 
serviços do clube, assessor do quadro associativo 
do clube e o vice-presidente do clube - que serve 
como o assessor de liderança do clube. O presidente 
convoca as reuniões ordinárias e extraordinárias, de 
acordo com os regulamentos ou procedimentos do 
clube, planeja a agenda e garante que seja relatada a 
situação de cada atividade de comitê. É também da 
responsabilidade do presidente assegurar que sejam 
devidamente convocadas, divulgadas e realizadas 
eleições ordinárias. O presidente trabalha em conjunto 
com, e é um integrante atuante, o comitê consultivo 
do governador de distrito da divisão à qual o clube 
pertence.
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 •  Ex-Presidente imediato: O ex-presidente imediato 
auxilia e oferece orientação ao atual presidente de 
clube conforme necessário. Ele ou ela também serve 
como o Coordenador da Fundação de Lions Clubs 
International (LCIF) do Clube.

 •  Vice-Presidente: No caso do presidente estar 
impossibilitado de desempenhar suas funções por 
qualquer razão, o vice-presidente abaixo dele na 
hierarquia deverá ocupar o cargo e desempenhar as 
funções tendo a mesma autoridade do presidente. Sob 
a direção do presidente, cada vice-presidente deverá 
supervisionar o funcionamento dos diversos comitês do 
clube. O vice-presidente também serve como Assessor 
de Liderança do clube na Equipe Global de Ação do 
clube. Neste papel, ele assegura que o treinamento 
para associados seja identificado, comunicado e 
incentivado, em busca da satisfação e conservação 
dos associados.

 •  Secretário: O secretário deverá estar sob a supervisão 
e direção do presidente e da diretoria, sendo o 
elemento de ligação entre o clube e tanto o distrito 
quanto a sede Internacional. As responsabilidades do 
secretário incluem o envio de relatórios, manutenção 
dos registros do clube e emissão de demonstrativos 
financeiros ao associados do clube.

 •  Tesoureiro: O tesoureiro do clube é o responsável 
por todas as questões financeiras do clube. Os seus 
deveres incluem receber todo o dinheiro do secretário 
e pagar as obrigações do clube, manter os registros 
financeiros, elaborar os demonstrativos financeiros e 
enviar os relatórios financeiros.

 •  Assessor do Quadro Associativo: O Assessor do 
Quadro Associativo serve como um membro da Equipe 
Global de Ação do clube. Os deveres incluem criar 
metas e planos de ação anuais para o desenvolvimento 
do quadro associativo para recrutar novos associados 
e aumentar a satisfação entre os associados atuais, 
garantir que a orientação eficaz aconteça para os 
novos associados, e participar das reuniões da Equipe 
Global do Quadro Associativo realizadas pelo distrito. 

 •  Assessor de Comunicações de Marketing: 
O Assessor de Comunicações de Marketing 
é responsável por assegurar que o clube seja 
reconhecido na comunidade e que os associados 
estejam bem informados sobre as atividades do 
clube. Os deveres incluem divulgar o clube por meio 
de comunicações sociais, mídia social e outros meios 
eficazes, bem como incentivar os associados do clube 
a se envolverem nas atividades do clube através da 
comunicação eficaz.

 •  Assessor de Serviços: O Assessor de Serviços 
serve como um membro da Equipe Global de Ação do 
clube e as responsabilidades incluem: colaborar com 
a Equipe Global de Serviço do distrito para comunicar 
e desenvolver metas de serviço anuais que se alinhem 
à estrutura de serviços de Lions Clubs International. 
O Assessor de Serviços também é responsável por 
identificar as necessidades comunitárias, assegurando 
que haja o alinhamento do clube às necessidades da 
comunidade.

Comitês: Em muitos clubes, todos os associados são 
designados para um comitê. A sua designação para um 
comitê é muito importante para a sua afiliação e merece 
todo o seu empenho. Os comitês administrativos podem 
incluir participação, estatuto e regulamentos, convenção, 
finanças, informações Leonísticas, quadro associativo, 
relações públicas, boas-vindas e desenvolvimento da 
liderança. Os comitês de atividades normalmente funcionam 
de acordo com as principais atividades Leonísticas. Os 
projetos e atividades do clube são originados e liderados 
pelos comitês do clube sob a direção de um presidente 
de comitê. O presidente do clube geralmente nomeia 
o presidente e os membros do comitê após a consulta 
com os associados. O presidente de cada comitê deve 
convocar reuniões periódicas com os integrantes e pode ser 
convidado a participar de reuniões da diretoria para relatar o 
progresso aos dirigentes e diretores.

Tradições

O seu clube pode participar de tradições como a de 
cantar a canção do Lions ou vestir o colete amarelo. O seu 
instrutor da orientação lhe explicará as tradições das quais o 
seu clube participa. 

Eleições
Todos os dirigentes são eleitos anualmente para um 
mandato que se inicia em 1º de julho. A partir de março, o 
presidente de clube deve formar um comitê de nomeações 
para discutir e selecionar os candidatos aos vários cargos 
na diretoria do clube a serem votados na reunião do clube 
de abril.
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Premiações
Os Leões acreditam que o serviço em si é a própria 
recompensa, mas as realizações especiais e históricas 
merecem reconhecimento e comemoração. Você 
talvez pense que está muito distante de prêmios e 
reconhecimentos, mas como um novo Leão, você pode 
almejar alguns prêmios quase que imediatamente. Os 
prêmios são concedidos pelo convite de novos associados 
ao Lions clube e pela ajuda para formar um novo clube, e 
você se qualifica para ambos, assim que se torna um Leão. 
Outros prêmios são oferecidos por tempo de afiliação, 
atividades de serviço de destaque, iniciativas de relações 
públicas e excelência em liderança.

Os prêmios disponíveis aos associados em nível de clube 
para iniciativas de aumento de associados e atividades de 
serviço são:

 •  Chave por Aumento de Associados: Os Prêmios 
Chave por Aumento de Associados reconhecem a 
importância do recrutamento eficaz para o aumento do 
quadro associativo, reconhecendo o número de novos 
associados patrocinados por um Leão, assim que 
estes novos associados completarem um ano e um dia 
no clube.

 •  Chevrons: Lions Clubs International reconhece os 
aniversários dos associados através dos Prêmios 
Chevron. Prêmios Chevrons são concedidos 
começando com 10 anos de serviço, estando 
disponíveis em incrementos de cinco anos.

 •  Reconhecimento do Associado Patrocinador: Os 
associados que convidam uma pessoa a se juntar ao 
seu clube são reconhecidos com um distintivo especial 
de patrocinador e um certificado. Os associados que 
permanecem por um ano e um dia contam para a 
elegibilidade nas Chaves por Aumento de Associados.

 •  Prêmios de Extensão: Os Prêmios de Extensão 
são concedidos aos dois Leões que, na opinião 
do governador de distrito em exercício, prestaram 
o maior nível de assistência na organização de um 
novo Lions clube. Os Leões indicados ao Prêmio de 
Extensão recebem uma medalha para cada um dos 
primeiros cinco clubes fundados, e prêmios ainda mais 
significativos pela fundação de 10, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 75, 100 e 150 clubes. Todos os Leões estão aptos 
a receber o prêmio, inclusive associados fundadores 
transferidos, com a exceção do governador de distrito, 
novos associados fundadores e representantes 
internacionais. Os Prêmios de Extensão são emitidos 
cada vez que um clube fundado completar um ano e 
um dia e estiver em dia com suas obrigações junto a 
LCI.

Muitos clubes e distritos possuem seu próprio programa 
de premiação para reconhecer realizações de destaque 
dos seus associados. Além disso, os líderes de clube são 
elegíveis para uma variedade de prêmios para reconhecer 
maiores esforços, como Prêmio pela Satisfação dos 
Associados, oferecido aos clubes que têm crescimento 
positivo do quadro associativo e que conservam seus 
atuais associados ao longo do ano.

Atividades de Serviço e de 
Angariação de Fundos
Muitos clubes e distritos possuem projetos relevantes 
dos quais eles participam todos os anos. O instrutor da 
orientação falará a respeito dos projetos dos quais seu 
clube participa e como você pode ajudar.

 Quadro Associativo
A afiliação a um Lions clube oferece às pessoas a 
oportunidade de conhecer e trabalhar com outros 
indivíduos em um espírito de camaradagem, se 
esforçando em direção à meta comum de ajudar aqueles 
em necessidade. Através da preocupação mútua pelo 
próximo, os associados podem melhorar tanto as 
comunidades locais como globais enquanto desenvolvem 
importantes habilidades pessoais e profissionais. Espera-
se que os novos associados dediquem espontaneamente 
o seu tempo e energia sempre que possível, participem 
de reuniões do clube, estejam disponíveis para 
atribuições do comitê, tenham conhecimento sobre as 
metas e objetivos do clube e apoiem os dirigentes.

Os benefícios proporcionados pela afiliação aos Lions 
clubes são inúmeros e incluem:

 •  Integrar-se a uma comunidade global de pessoas 
dedicadas a servir os outros.

 •  Obter acesso a sistemas de apoio de voluntários 
em todo o mundo, bem como aos funcionários que 
estão trabalhando nas ferramentas para aprimorar 
seu serviço.

 •  Desenvolver novas habilidades de liderança e 
colocar novas capacidades em prática.

 •  Vivenciar o sentimento do serviço e a alegria de 
ajudar aqueles que precisam.

 •  Relacionar-se com os líderes comunitários local e 
internacionalmente.

 •  Desenvolver amizade e companheirismo com 
pessoas que tenham a mesma mentalidade de 
serviço.

 •  Ganhar respeito e credibilidade de ser um Leão em 
sua comunidade.
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Para garantir a continuidade nos esforços para aumento 
de associados do clube, o seu clube pode optar por 
implementar um comitê de aumento de associados de três 
pessoas. O comitê é composto por três membros eleitos 
(um presidente, vice-presidente e um associado) que 
servem um mandato de três anos em uma base rotativa. 
Após o primeiro ano, apenas o presidente do comitê o 
deixa. O vice-presidente tornar-se o presidente e membro 
remanescente no comitê torna-se o vice-presidente. Elege-
se um novo Leão para ocupar a vaga aberta. Este sistema 
permite que os membros do comitê ganhem experiência e 
forneçam ao clube continuidade nas suas atividades cruciais 
relacionadas ao aumento de associados.

Reuniões
Lions Clubs International recomenda que os clubes se 
reúnam regularmente. Todos os associados ativos são 
incentivados a participar de reuniões regularmente. 

Quotas
Os associados pagam quotas do clube, distrito, distrito 
múltiplo e internacionais. Cada clube calcula a sua joia 
de admissão e quotas anuais. Os Lions clubes usam as 
joias de admissão e quotas de afiliação para propósitos 
administrativos. As quotas internacionais de US$ 43 cobrem 
diversos benefícios ao associado, incluindo o recebimento 
da Revista LION, treinamento para o desenvolvimento 
da liderança on-line e pessoalmente, assessoria jurídica, 
cobertura de seguro e acesso ao MyLION, nosso aplicativo 
para celular designado a permitir que encontre e compartilhe 
o serviço, e se conecte com os Leões de todo o mundo.

Orçamentos
Os clubes mantêm dois orçamentos separados: de 
atividades e administrativo. Os fundos das atividades de 
um Lions clube consiste de recursos angariados através de 
projetos do clube junto ao público, só podem ser gastos 
para atender a uma necessidade comunitária ou pública. O 
orçamento administrativo é o que financia as operações do 
clube. A sua receita provém principalmente das quotas dos 
clubes.

Comunicações
O seu clube provavelmente tem muitas maneiras de se 
comunicar com seus associados. O instrutor da orientação 
vai rever os vários meios de comunicação do clube que 
podem incluir mas não estão limitados a:

 • Boletim do clube

 • Site do clube ou site do e-Clubhouse

 •  Página do Facebook do clube ou outras páginas para 
contatos sociais
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Distrito e Distrito Múltiplo

Estrutura Organizacional
O distrito é a conexão do clube com o mundo mais amplo 
de Lions Clubs International. Os Lions clubes do mundo 
são agrupados em aproximadamente 750 distritos. Cada 
distrito tem pelo menos 35 clubes e pelo menos 1.250 
associados. Cada distrito tem um governador de distrito 
que é eleito para um mandato de um ano e é responsável 
pelo sucesso geral da nossa missão de serviço no distrito. 
O governador de distrito divide suas responsabilidades 
com a equipe do governador de distrito (Equipe do DG), 
composta pelo governador de distrito, primeiro e segundo 
vice-governadores de distrito. A equipe trabalha junta 
supervisionando as operações do distrito, desenvolvendo 
estratégias de equipe e incentivando o convite a novos 
associados e a formação de novos clubes. O governador de 
distrito também supervisiona outros dirigentes do distrito, 
como o secretário e tesoureiro de gabinete. Os dirigentes 
e vários assessores de comitês formam o gabinete de 
distrito. Os presidentes e secretários de clubes estão 
frequentemente em contato com o gabinete distrital e 
servem como um comitê consultivo informal.

Alguns distritos muito grandes são subdivididos em regiões 
de 10 a 16 clubes e divisões de 4 a 8 clubes. Quando for o 
caso, os presidentes de região e divisão também trabalham 
diretamente com o gabinete distrital. 

Os distritos múltiplos são formados por dois ou mais 
distritos dentro de um território, tipicamente organizados 
de acordo com os limites nacionais, estaduais e provinciais. 
Chama-se de distrito único o distrito que não integra um 
distrito múltiplo. Sujeitos às provisões da associação, todos 
os distritos múltiplos supervisionam a administração dos 
seus próprios assuntos, devendo escolher seus dirigentes, 
realizar reuniões, administrar seus fundos, autorizando 
gastos e exercendo outros poderes administrativos 
conforme previsto no estatuto e regulamentos do respectivo 
distrito múltiplo.

A liderança de distrito e de distrito múltiplo inclui:

 •  Governador de Distrito: O governador de distrito 
serve como dirigente administrativo do distrito. Ele 
é eleito na convenção de distrito para servir um 
mandato de um ano. O novo governador assume o 
cargo no encerramento da convenção internacional. 
As atribuições do governador de distrito são as 
seguintes:

  •    Presidir a Equipe Global de Ação de Distrito

  • Fomentar os propósitos da associação.

  •  Apoiar e promover a Fundação de Lions Clubs 
International.

  •  Presidir a convenção distrital, as reuniões de 
gabinete e outras reuniões do distrito sempre que 
estiver presente.

  •  Desempenhar outras funções conforme 
determinado pela diretoria internacional.

 •  Primeiro Vice-Governador de Distrito: O primeiro 
vice-governador de distrito é responsável por assistir 
o governador de distrito com as atividades de 
desenvolvimento do quadro associativo, fundação de 
novos clubes e na promoção dos eventos distritais. 
As responsabilidades específicas do vice-governador 
de distrito são:

  • Fomentar os propósitos da associação.

  •  Servir como o principal contato da Equipe do 
Governador de Distrito para a Equipe Global do 
Quadro Associativo participando ativamente das 
atividades de aumento de associado e extensão 
de novos clubes, assegurando ainda o sucesso 
dos clubes existentes no distrito. 

  •  Trabalhar junto ao Governador de Distrito, 
Segundo Vice-Governador de Distrito e com a 
Equipe Global de Liderança para desenvolver e 
implementar um plano distrital abrangente para o 
desenvolvimento da liderança.

  •  Familiarizar-se com os deveres do governador 
de distrito para que, na eventualidade de vaga 
no cargo de governador de distrito, esteja 
melhor preparado para assumir as obrigações e 
responsabilidades inerentes ao cargo; 

  • Participar na preparação do orçamento do distrito.

  •  Desempenhar outras funções e tarefas 
estabelecidas pelo governador de distrito.

 •  Segundo Vice-Governador de Distrito: O 
segundo vice-governador é responsável por assistir 
o governador de distrito com as atividades de 
conservação de associados e com o aumento da 
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conscientização entre os Leões, sobre os diversos 
programas da associação. O segundo vice-
governador de distrito também serve como uma 
ligação entre a Equipe Global de Liderança e as 
Equipes do DG.

•  Secretário-Tesoureiro de Gabinete: O secretário-
tesoureiro de gabinete atua sob a supervisão do 
governador de distrito e é responsável pelo registro e 
manutenção de processos, relatórios e fundos distritais.

•  Presidente de Região: Este cargo é opcional. Os 
presidentes de região são membros do gabinete do 
governador de distrito. Geralmente, o governador de 
distrito os indica; contudo em alguns distritos ele são 
eleitos. O presidente de região, sujeito à supervisão e 
orientação do governador de distrito, deve ser o principal 
dirigente administrativo da região. As suas funções 
incluem a supervisão do presidente de divisão na região, 
supervisão dos comitês distritais que lhe forem atribuídos 
pelo governador de distrito, organização de novos clubes 
e fortalecimento de clubes fracos.

•  Assessores de Distrito: Os assessores dos comitês 
distritais ajudam o governador de distrito, presidente 
de região e presidente de divisão no trabalho com seus 
clubes. Um governador pode adicionar outros assessores 
distritais se ele julgar necessário. Lions Clubs International 
reconhece oficialmente os seguintes assessores distritais:

 • Convenções 

 • Comitê de Honra

 • Informática

 • Diabetes

 • Meio ambiente

 • Relações Internacionais

 • Leo clube

 • Concurso de Cartaz sobre a Paz

 •  Relações públicas e informações sobre o Lions 
(Comunicações de Marketing) 

 • Programa de Atividade de Leitura

 •  Preservação, Conscientização e Ação em prol da 
Visão

 •  Juventude (Oportunidades Leonísticas para 
Jovens)

 • Lions Quest

•  Presidente de Divisão: O presidente de divisão é o 
principal dirigente administrativo da divisão e recebe 
orientação e supervisão do governador de distrito e/
ou presidente de região. O presidente de divisão é 
responsável por servir como presidente do comitê 
assessor da divisão do governador de distrito, 
desempenhando papel ativo na organização de novos 
clubes e reportando as atividades e funcionamento de 
todos os clubes da divisão. O presidente de divisão faz 
parte do gabinete do governador do distrito. Geralmente, 
o governador de distrito o indica; contudo em alguns 
distritos ele é eleito.

•  Conselho de Governadores: De acordo com o Estatuto 
de Lions Clubs International, os governadores dentro 
de um distrito múltiplo constituem um conselho de 
governadores para cada distrito múltiplo. O conselho 
de distrito poderá incluir um ou mais ex-governadores 
de distrito imediatos; entretanto, o número total de ex-
governadores de distrito imediatos não deve ultrapassar 
a metade do número de governadores de distrito. Cada 
um dos integrantes tem direito a um voto em todas as 
questões que exigirem decisão do conselho. Um conselho 
de distrito poderá também incluir ex-presidentes e 
presidentes internacionais em exercício, vice-presidentes 
internacionais, ex-diretores e diretores internacionais em 
exercício da associação, mas sem direito a voto.

•  Equipe Global de Ação: A Equipe Global de Ação coloca 
toda a rede de Leões para trabalhar para seu clube. O 
trabalho em equipe é o mais importante, pois reúne a 
Equipe Global de Liderança, Equipe Global do Quadro 
Associativo e a Equipe Global de Serviço para apoiar seu 
clube. Trata-se de uma abordagem ascendente, com foco 
nos clubes, que pode energizar cada um deles. 

 •  Presidente da Equipe Global de Ação de 
Distrito (Governador de Distrito). O Presidente 
da Equipe Global de Ação de Distrito garante que 
os Coordenadores da Equipe Global da Liderança, 
Equipe Global do Quadro Associativo e Equipe 
Global de Serviços de Distrito estejam colaborando 
e implementando planos para desenvolver líderes 
habilidosos, fortalecer o quadro associativo, e 
expandir o serviço humanitário do distrito. 

 •  Coordenador da Equipe Global do Quadro 
Associativo (GMT) de Distrito: O Coordenador 
da GMT de Distrito é a força motriz que assegura 
que o Distrito seja forte, estável e focado no quadro 
associativo.
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 •  Coordenador da Equipe Global de Liderança (GLT) 
de Distrito: O Coordenador da GLT de Distrito é a 
força motriz que assegura que o distrito seja forte, 
estável e focado em desenvolver e inspirar liderança 
de qualidade. 

 •  Coordenador da Equipe Global de Serviços 
(GST) de Distrito: O Coordenador da GST de 
Distrito, fornece recursos de capacitação para os 
presidentes de região, divisão e assessor de serviços 
de clube, capacitando os Leões para atenderem às 
necessidades prioritárias das suas comunidades 
e elevar a experiência dos associados através do 
crescimento de serviço de impacto.

 Convenção de Distrito

A convenção distrital anual, por vezes, realizada como 
parte de uma convenção do distrito múltiplo, é o principal 
órgão deliberativo do distrito. As convenções distritais 
são realizadas para se conduzir assuntos gerais do 
distrito, tomar medidas sobre questões do distrito, adotar 
resoluções, eleger o governador e outros dirigentes eleitos 
pelo distrito, votar em sites de convenções, conduzir 
seminários, patrocinar eventos importantes para o distrito e 
desenvolver o companheirismo entre os Leões do distrito.

Comunicações
Provavelmente, o seu distrito e distrito múltiplo têm muitas 
maneiras de se comunicar com seus associados. O seu 
instrutor vai rever os vários meios de comunicação do 
distrito que podem incluir mas não estão limitados a:

 • Boletim da área

 • Site da área

 • Revista da área

Materiais suplementares:

 • Estatuto e Regulamentos de Distrito (LA-4) 

 • Estatuto e Regulamentos de Distrito Múltiplo (LA-5)

 • Lista de contato do distrito

 • Cópia da revista e boletim da área
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Lions Clubs International 
(LCI)

História
A história distinta de Lions Clubs International constitui a 
base para quase tudo que os Lions clubes fazem hoje. 
Desde o nosso início humilde ao nosso compromisso 
com as iniciativas pela visão, há uma base significativa 
para todos os nossos serviços humanitários. Conhecer 
e compreender a nossa história nos dá perspectiva e 
ajuda a manter a nossa dedicação ao serviço comunitário 
prosperando.

Os Leões ajudam as pessoas desde 1917. Naquele ano, 
Melvin Jones, um empresário de Chicago, incentivou o 
seu clube de empresários, o Chicago Business Circle, a 
fazer mais do que promover boas práticas de negociação. 
Ele convenceu os associados de que o serviço altruísta 
prestado aos outros criaria uma comunidade melhor, e um 
mundo melhor, para todos.

Melvin Jones também percebeu que uma rede de clubes 
trabalhando unida poderia fazer muito mais do que clubes 
trabalhando individualmente. Ele convidou grupos similares 
dos Estados Unidos para uma reunião no dia 7 de junho 
de 1917, em Chicago, Illinois, EUA. Assim nasceu a 
Associação de Lions Clubes. Naquele ano ainda, ocorreu 
uma convenção em Dallas, Texas, EUA, para formalmente 
adotar um estatuto, regulamentos e um código de ética. 
O empenhado grupo tornou-se a Associação Internacional 
de Lions Clubes somente três anos mais tarde em1920, 
quando se formou um novo Lions clube em Windsor, 
Ontário, Canadá.

Em 1925, bastou um único evento para provocar um grande 
impacto no compromisso com o serviço que a associação 
tem; foi quando Helen Keller falou aos Leões durante a 
Convenção Internacional em Cedar Point, Ohio, EUA. Foi 
lá que ela desafiou os Leões a se tornarem "paladinos dos 
cegos na cruzada contra a escuridão".

Expandindo-se internacionalmente, a associação foi 
uma das primeiras organizações não-governamentais a 
serem convidadas para colaborar na elaboração da Carta 
Constitutiva da ONU em 1945, e desde então sempre 
apoiamos o seu trabalho. 

Em 1957, foi criado o programa Leo para oferecer 
à juventude do mundo uma oportunidade para 
desenvolvimento pessoal por meio do voluntariado.
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Em 1968, a Fundação de Lions Clubs International 
foi estabelecida para auxiliar os Leões em projetos 
humanitários globais ou locais de grandes proporções. 
Através da Fundação, os Leões atendem às necessidades 
da comunidade em que vivem e também de outras 
comunidades pelo mundo.

Em 1987, Lions Clubs International se tornou a primeira 
grande organização de clubes de serviço a admitir mulheres 
como associadas.

Em 1990, Lions lançou sua mais agressiva campanha para 
a conservação da visão até o momento, o SightFirst. O 
programa luta para livrar o mundo de problemas de cegueira 
evitáveis e reversíveis, apoiando serviços de atendimento 
médico aos extremamente necessitados.

Em 100 anos da sua fundação, a associação, geralmente 
chamada de Lions Clubs International, expandiu-se por 
todos os cantos do planeta, onde os Leões são bem-vindos 
e respeitados pela sua visão, integridade e dedicação ao 
nosso lema oficial: "Nós Servimos".

Fato interessante: O Dr. W.P. Woods, de Evansville, 
Indiana, EUA foi eleito o primeiro presidente.

Origem do nome “Lions”
Em 17 de junho de 1917, os delegados se reuniram em 
Chicago a convite de Melvin Jones. O único ponto que 
faltava era a escolha de um nome para a nova organização. 
Melvin Jones teve a ideia de chamar a nova organização de 
Lions. O nome Lions foi selecionado em votação secreta 
dentre vários, porque o leão significa força, coragem, 
lealdade e ação vital. O nome oficial da associação é “The 
International Association of Lions Clubs” ou simplesmente 
“Lions Clubs International.”

Logotipo
O emblema (ou logotipo) de Lions é um símbolo 
reconhecido e respeitado em todo o mundo. Apesar de 
ter sido alterado e atualizado, o desenho original data de 
1919. Ele consiste em uma letra “L” dourada em um círculo 
azul com uma borda dourada. Nas duas laterais do círculo 
encontra-se o perfil da cabeça de um Leão, um olhando 
para trás, no passado de orgulho, e o outro olhando para 
frente, para o futuro otimista.

Você pode fazer o download de diferentes formas do 
emblema para uso pessoal ou do clube a partir do site de 
LCI. Porém, saiba que o emblema é uma marca registrada 
na maioria dos países e pode somente ser usado de acordo 
com as Normas sobre Marca Registrada de Lions Clubs 
International, que podem ser encontradas no site de LCI.

Estrutura Organizacional
Os dirigentes internacionais, que consistem do presidente 
internacional, primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes e 
ex-presidente internacional imediato, estão encarregados de 
implementar as normas e servir como líderes incentivadores 
dos Leões do mundo. Os dirigentes internacionais são eleitos 
três anos antes do seu mandato e servem como terceiro, 
segundo, primeiro vice-presidente e então presidente.

A Diretoria Internacional é o orgão que governa a associação. 
Seus 34 integrantes, de todas as partes do mundo, 
encontram-se quatro vezes ao ano para estabelecer as 
normas da associação. A diretoria também:

 • Monitora os programas em andamento da associação

 •  Supervisiona os dirigentes e comitês internacionais da 
associação

 •  Administra os interesses, propriedades e fundos da 
associação

 •  Prepara e aprova o orçamento para cada ano Leonístico 
(1º de julho a 30 de junho)

Os integrantes da diretoria são eleitos para mandatos de dois 
anos e são designados como diretores de primeiro e segundo 
ano durante seu serviço.

A diretoria e dirigentes internacionais são assistidos por 
assessores nomeados; distintos Leões autorizados pelo 
presidente internacional a participar ou presidir certos comitês 
e desempenhar tarefas específicas.

Como indivíduo, você pertence ao clube. O clube, por sua 
vez, pertence à associação. Isto significa que quando chega 
a hora de eleger dirigentes e diretores internacionais, ou de 
corrigir ou alterar o Estatuto e Regulamentos Internacionais, 
é o clube que lança os votos necessários por meio de seus 
delegados autorizados.

Cada Lions clube em dia com as suas obrigações tem 
direito a enviar pelo menos um delegado e um suplente 
para votar na convenção internacional, independentemente 
do número de associados que tiver. A maioria dos clubes 
qualifica-se para mais de um voto, já que a regra prevê um 
delegado ou suplente para cada 25 associados ou por uma 
fração majoritária dessa quantidade. Os delegados podem 
ser indicados pela diretoria do clube ou ou eleitos pelos 
associados.

Na convenção internacional, os delegados elegem os 
dirigentes e diretores que agirão por eles durante o ano 
Leonístico que se inicia (de 1º de julho a 30 de junho). De 
acordo com o Estatuto, a eleição existe apenas para o 
cargo de terceiro vice-presidente com os outros dirigentes 
avançando um passo a cada ano até ser eleito presidente 
internacional. O ex-presidente internacional imediato é 
também um dirigente da associação e serve como presidente 
do Conselho de Curadores da Fundação de Lions Clubs 
International.
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Governança da Organização

Desenvolvimento e Implementação das Normas

Assistência Administrativa

Organograma de Lions Clubs International

DIRETORIA INTERNACIONAL
Orienta as operações da associação por meio de normas gerais para o 

atingimento de seus objetivos.

COMITÊ EXECUTIVO
Age em nome da diretoria quando seus membros

não podem se reunir ou entrar em sessão.

PRESIDENTE
Executa as normas e administra as operações da associação para 

avançar os propósitos e objetivos de Lions Clubs International.

SEDE DE LCI
Administra a Sede e os funcionários

DELEGADOS DELEGADOS DELEGADOS

LIONS CLUBES LIONS CLUBES

CONVENÇÃO ANUAL

LIONS CLUBES

PRIMEIRO VICE-
GOVERNADOR
DE DISTRITO

PRESIDENTES DE REGIÃO
(OPCIONAL)

COMITÊ CONSULTIVO

SECRETÁRIO-
TESOUREIRO
DE GABINETE

PRESIDENTES DE 
DIVISÃO

PRESIDENTES DE 
DIVISÃO

SEGUNDO VICE-
GOVERNADOR
DE DISTRITO

GOVERNADOR DE 
DISTRITO
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Estatuto e Regulamentos Internacionais
LCI tem um Estatuto e Regulamentos Internacionais para 
reger as operações da associação, estabelecer as regras 
de orientação pelas quais a associação deve funcionar. Este 
documento orienta a emissão dos estatutos padrão dos 
clubes.

Convenção Internacional
A Convenção de Lions Clubs International é o principal 
evento da associação, e ocorre no final de junho ou início 
de julho. Todos os anos ela reúne milhares de Leões de 
todo o mundo para uma semana de assuntos do Leonismo, 
instrução, comemoração e camaradagem. 

A participação em uma convenção internacional oferece aos 
associados uma oportunidade maravilhosa para reavivar 
a sua dedicação aos necessitados, conhecer os Leões 
de todo o mundo, aprender novas dicas e técnicas para 
ser um Leão ainda melhor, eleger dirigentes e diretores 
internacionais e obter materiais de recursos valiosos. Os 
participantes podem optar por uma variedade de workshops 
e seminários criados para ajudá-los a melhorar seus clubes 
e a se tornarem Leões mais eficazes. Comemora-se a 
camaradagem internacional em cerimônias coloridas, 
encontros informais e através de um desfile festivo pela 
cidade anfitriã.

Sede Internacional
A Sede de Lions Clubes International está localizada em 
Oak Brook, Illinois, EUA, ao lado de Chicago. Lá, quase 
275 integrantes do corpo de funcionários profissionais 
liderados pelo administrador executivo trabalham juntos 
com os dirigentes internacionais da associação e a Diretoria 
Internacional para ajudar os Lions clubes a progredirem na 
sua missão de serviço local e global. A Sede Internacional 
serve como a central administrativa e fonte de informações 
da associação.

Através deste escritório, são oferecidos muitos serviços 
aos Leões, como emissão de cartas constitutivas a novos 
clubes, distribuição de folhetos, guias de atividades e 
boletins aos associados, além da manutenção de todos 
os registros da associação. Serviços e assistência são 
oferecidos nos 13 idiomas oficiais do Lions: alemão, chinês, 
chinês simplificado, coreano, espanhol, finlandês, francês, 
hindi, inglês, italiano, japonês, português e sueco. 

Onze divisões operantes dividem as responsabilidades 
administrativas da Sede Internacional. Elas são: Convenção, 
Administração de Distritos e Clubes, Finanças, Tecnologia 
da Informação, Desenvolvimento da Liderança, Jurídico, 
Fundação de Lions Clubs International, Marketing, Quadro 
Associativo, Operações e Atendimento aos Associados e 

Atividades de Serviços. 

A Sede Internacional está aberta para Leões e para o 
público em geral das 8:00 às 16:30 (horário de Chicago - 
CST), de segunda a sexta-feira.

Lions Clubs International
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
+1 630 571 5466
www.lionsclubs.org

Fundação de Lions Clubs International
A LCIF foi fundada em 1968 como o braço caritativo de 
LCI para levar sua missão a novos patamares enfrentando 
problemas globais e ajudando os Leões com projetos 
humanitários locais de grande escala. A história da LCIF é 
repleta de projetos impactantes, parcerias significativas e da 
bondade e dos esforços dos Leões. LCIF é a sua fundação 
e com apoio contínuo, juntos continuaremos a melhorar 
vidas em todo o mundo pelo futuro afora.

Todos os dias, LCIF trabalha para cumprir a nossa missão 
de “apoiar os esforços dos Lions Clubes e parceiros 
para servir às comunidades em âmbito local e global, 
levar a esperança e impactar vidas por meio de 
subsídios e projetos de serviço humanitário”.

No último século, os Leões se uniram para atender às 
necessidades das suas comunidades. Essa missão é tão 
atraente e tão vital que nos tornamos a maior organização 
de serviços do mundo, ajudando pessoas em mais de 
200 países e áreas geográficas. Nossa marca global e 
abordagem de base nos permitem enfrentar os desafios 
locais de forma eficiente e eficaz. Nossos vastos recursos, 
incluindo o financiamento e a experiência de nossa 
fundação global, nos capacitam a efetuar mudanças em 
escala global.

LCIF é a única fundação que impulsiona serviços 
Leonísticos em todo o mundo, investindo mais de US$ 1 
bilhão no financiamento de subsídios desde 1968. Juntos, 
levamos esperança e impactamos vidas. Juntos, nos 
últimos 50 anos, temos:

 •   Impedido a cegueira evitável em milhões por meio do 
nosso programa SightFirst, que facilitou 9,1 milhões 
de cirurgias de catarata, treinamento de mais de três 
milhões de oftalmologistas e outros profissionais de 
saúde e a atualização de centenas de instituições de 
tratamento oftalmológico.

 •  Fornecido a mais de 17 milhões de estudantes 
em mais de 100 países acesso a ambientes de 
aprendizagem positivos.
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 •  Fornecido ajuda para as necessidades imediatas e de 
longo prazo das comunidades afetadas por desastres 
naturais, distribuindo mais de 4.600 subsídios de 
emergência até o momento.

 •  Trabalhado para reduzir as mortes globais por 
sarampo a uma baixa histórica, ajudando a vacinar 
mais de 100 milhões de crianças.

 •  Apoiado as necessidades dos doentes, deslocados e 
portadores de deficiência da humanidade.

Permanecemos comprometidos como sempre estivemos 
em servir com orgulho nas áreas da visão, juventude, 
socorro após catástrofes e esforços humanitários. Nossa 
fundação está fortalecendo nossa missão humanitária ao 
expandir nossas causas globais para incluir o diabetes, 
a fome, o câncer infantil e o meio ambiente. Também 
estamos ampliando nosso serviço e impacto, oferecendo 
oportunidades inovadoras para capacitar o serviço do Lions. 
Nós conseguiremos isso por meio da Campanha 100: LCIF 
Impulsionando o Serviço. Nossa abrangente campanha de 
capital de US$ 300 milhões lançada em julho de 2018. Ela 
abrange três anos, mas seu impacto durará por gerações. A 
Campanha 100 permitirá que sirvamos centenas de milhões 
de pessoas e vai impulsionar o seu serviço.

Para mais informações sobre LCIF, visite lcif.org.
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Liderança
O Lions Clubs International oferece diversas oportunidades 
de treinamento e desenvolvimento para os líderes Leões 
atuais e futuros. A Equipe Global de Liderança (GLT) é a 
força propulsora destes programas e é a equipe responsável 
por promover clubes saudáveis, aumentar a satisfação dos 
associados e expandir a nossa capacidade de oferecer os 
serviços necessários às nossas comunidades.

As principais oportunidades de desenvolvimento são:

 •  Institutos de Liderança para Leões Emergentes 
aprimoram as habilidades dos líderes Leões, 
preparando-os para assumirem responsabilidades de 
liderança em nível de clube.

 •  Institutos Avançados de Liderança Leonística 
buscam aperfeiçoar as habilidades dos Leões para 
prepará-los para os cargos de liderança em nível de 
distrito.

 •  Institutos de Preparação de Instrutores aprimoram 
as habilidades de ensino de Leões instrutores.

 •  Institutos Regionais de Liderança Leonística oferecem 
financiamento e currículo para apoiar os Institutos de 
Liderança Leonística nos níveis de distrito múltiplo e 
único.

 •  Seminário de Governadores de Distrito Eleitos 
proporciona um seminário interativo, multi-cultural 
criado para preparar os governadores de distritos 
entrantes a servirem como líderes importantes nos seus 
respectivos distritos.

 •  Financiamento para o Desenvolvimento da Liderança 
de Distrito Múltiplo oferece financiamento para apoiar 
o treinamento de primeiro e segundo vice-governadores 
de distrito em nível de distrito múltiplo.

 •  Programa de Financiamento da GLT de Distrito 
oferece financiamento limitado para apoiar a 
implementação de treinamentos importantes e 
específicos e programas de desenvolvimento para 
fortalecer os clubes.

 •  Webinars que oferecem sessões de treinamento 
virtual interativas que são conduzidas com um grupo 
de participantes através da internet. Os Webinars 
oferecem uma oportunidade para aprender e trocar 
ideias sobre uma variedade de assuntos com Leões de 
todo o mundo.

 •  Centro Leonístico de Aprendizagem oferece aos 
Leões a oportunidade de aprimorar o conhecimento 
sobre os fundamentos de Lions e habilidades de 
liderança através de cursos on-line interativos. Faça 
a busca por Centro Leonístico de Aprendizagem no 
nosso site e aproveite para fazer estes cursos.

 •  Programa do Instrutor Certificado do Lions oferece 
aos Leões a oportunidade de atuar como instrutor em 
um treinamento local, um seminário de Governadores 
de Distrito Eleitos (DGE) ou outros eventos de 
treinamento relacionados.

O Centro de Recursos de Liderança torna os recursos e 
as ferramentas de treinamento e desenvolvimento de LCI 
acessíveis aos Leões de todo o planeta. As informações 
sobre os programas, inscrições para institutos, cursos 
de treinamento on-line, informações sobre inscrições 
para webinar e pacotes de treinamento para cargos 
específicos para uso em diversos níveis oferecem aos Leões 
oportunidades para crescimento pessoal e desenvolvimento 
de liderança. A aprendizagem é um processo vitalício e 
o Lions Clubs International acredita que todos os líderes 
possam se beneficiar do desenvolvimento contínuo.
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Atividades de Serviço
Como os Leões procuram servir onde há mais necessidade, 
nossas atividades são tão variadas como as necessidades 
das comunidades às quais servimos. A Equipe Global de 
Serviço (GST) é a força motriz por trás desses programas e 
sua equipe é responsável por coletar e compartilhar histórias 
de serviço que impulsionam os líderes a agir. Os Leões 
se uniram em torno de cinco áreas de necessidade. As 
Causas Globais apresentam desafios significativos para a 
humanidade e incluem:

 •  Diabetes: Servindo as diversas comunidades em todo 
o mundo, os Leões estão comprometidos a reduzir a 
prevalência do diabetes e melhorar a qualidade de vida 
para aqueles que sejam diagnosticados com a doença. 
Os programas incluem Strides para conscientização 
sobre o diabetes; Acampamentos do diabetes para 
crianças; Exames de detecção do diabetes tipo 2; 
Grupos de apoio ao diabético e a família e Alimentação 
Saudável para prevenção do diabetes. 

 •  Visão: Os Leões têm um longo histórico de assistência 
aos cegos e portadores de deficiências visuais e 
continuam empenhados em continuar essa missão 
realizando exames comunitários, aumentando o acesso 
a tecidos oculares saudáveis apoiando os Bancos 
Leonísticos de Olhos e fornecendo outros serviços 
essenciais para cegos e portadores de deficiências 
visuais.

 •  Fome: Leões de todo o mundo se uniram para garantir 
que todos os membros da comunidade tenham acesso 
a alimentos saudáveis e nutritivos. Projetos dedicados a 
aliviar a fome incluem coleta de alimentos e projetos de 
distribuição de refeições.

 •  Meio ambiente: Por meio de atividades de serviços 
ambientais, os Leões fortalecem o relacionamento 
entre os membros da comunidade e seu ambiente. 
Os projetos incluem o plantio de árvores, limpeza de 
praias, projetos de água potável e saneamento e muito 
mais.

 •  Câncer infantil: Leões em muitas partes do mundo 
trazem esperança e apoio a indivíduos afetados pelo 
câncer infantil, para que possam sobreviver e prosperar. 
Os projetos incluem grupos de apoio e eventos 
envolventes para pacientes, famílias e sobreviventes. 

Além das Causas Globais mencionadas acima, os Leões 
estão comprometidos em criar e fomentar um espírito 
de compreensão entre os povos do mundo por meio do 
Programa de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis.  

O seu clube provavelmente participa ou vai participar em 
alguns destes projetos, além de criar seus próprios projetos 
para atender necessidades específicas da sua comunidade. 
Sem dúvida, você pode descobrir a área com a qual mais 
se identifique para oferecer serviços e direcionar sua energia 
nesta direção. 

O Kit de Ferramentas de Serviços apresenta recursos 
desenvolvidos para ajudar os Leões a avaliar, posicionar 
e ativar seus clubes para um maior impacto. Este kit de 
ferramentas representa um primeiro passo para os clubes 
expandirem sua visão de serviço.

A Avaliação das Necessidades Comunitárias e dos 
Clubes ajuda os clubes a colocar em prática seus pontos 
fortes singulares nas necessidades de suas comunidades. 

O guia para Desenvolver Parcerias Locais ajuda os 
clubes a se conectar com organizações que compartilham 
da mesma filosofia.

O Guia de Angariação de Fundos ajuda os clubes a 
planejarem uma angariação de fundos.

Os Gerenciadores de Projetos de Serviço são novas e 
empolgantes ferramentas para ajudar os clubes a iniciar ou 
continuar os serviços que apoiam nossas causas globais. 
Cada gerenciador inclui uma visão geral de projeto, bem 
como folhas informativas para ajudar a planejar as tarefas, o 
orçamento e o impacto. 

O Relatório de Atividades de Serviços de Lions Clube é uma 
forma importante se avaliar o impacto global que os Leões 
estão fazendo por meio do serviço às suas comunidades. 
O relatório é uma ferramenta para os clubes planejarem 
atividades de serviço, compartilharem informações com os 
outros e relatarem seu impacto. O aplicativo para o relatório 
permite que os clubes:

 •  Ofereçam uma descrição narrativa de cada atividade e 
publique fotos.

 •  Procurem ideias de projetos.

 •  Compartilhem informações sobre as atividades de 
serviço com outros clubes.

 •  Estabeleçam objetivos e acompanhem o andamento do 
trabalho para atingi-los.

 •  Veja insights sobre o impacto cumulativo.
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Desenvolvimento do Quadro 
Associativo
Tão importante quanto dar uma mão às atividades de 
serviços do clube, é participar do crescimento de um Lions 
clube. O recrutamento de novos associados para o seu 
clube assegura que haverá um fluxo contínuo de associados 
entusiasmados para servir as pessoas carentes e identificar 
novos serviços que podem ser feitos na comunidade.

Há muitos programas de aumento de associados excelentes 
para ajudar a estimular este crescimento essencial, bem 
como para fomentar a qualidade dos associados. Eles 
incluem:

 •  Programa de Afiliação Familiar incentiva as famílias 
a se voluntariarem juntas, oferecendo estruturas 
especiais de quotas aos familiares. Programas como o 
programa Leãozinho incluem crianças e adolescentes 
nas atividades do clube.

 •  Programa de Associado Estudante oferece quotas 
especiais descontadas para incentivar a participação 
de estudantes em Lions clubes universitários 
e tradicionais, assegurando o dinamismo do 
envolvimento estudantil no Leonismo.

 •  Programa Leo a Leão oferece uma transição fácil 
para ex-Leos que se tornam Leões ao oferecer 
benefícios especiais, como taxas com desconto e 
crédito por anos de serviço para ex-Leos qualificados.

 •  Dia Mundial da Posse de Leões oferece aos Leões 
uma oportunidade de dar as boas-vindas aos 
novos associados, incentivar o aumento do quadro 
associativo e da conscientização pública sobre a 
organização. A cada ano em um dia selecionado 
de abril, mais de cem distritos dedicam esse dia em 
homenagem à força e à importância dos Leões.

 •  Programa de Leo Clube: Os Leo clubes são 
patrocinados pelos Lions clubes e oferecem à 
juventude uma oportunidade de servir ao próximo 
junto a sua comunidade e em todo mundo. Os Leo 
clubes podem ser afiliados a escolas ou comunidades. 
As atividades dos Leo clubes incluem reuniões, 
organização e condução de projetos de serviços 
comunitários e funções sociais. Os associados 
trabalham unidos para cumprir o lema de Leo - 
Liderança, Experiência, Oportunidade - atendendo 
às necessidades dos outros. A participação nas 
atividades e projetos dos Leo clubes ajuda os jovens 
a desenvolver a liderança, aprendendo habilidades 
organizacionais e sociais. Através dos esforços de 
serviço, os Leos crescem na medida em que encaram 
novos desafios e responsabilidades. Há cerca de 

150.000 Leos e 7.000 Leo Clubes em mais de 145 
países em todo o mundo.

Da mesma forma, formar novos Lions clubes ajuda a 
trazer a dedicação e os serviços pelos quais os Leões são 
conhecidos para uma área nova ou carente. Mesmo que os 
clubes baseados em comunidades sejam parte da nossa 
tradição, este formato pode não ser o melhor para todos. 
É por isso que Lions Clubs International oferece vários 
formatos de clubes a escolher:

 •  Lions Clubes Tradicionais são o ideal para reunir 
grupos de pessoas dedicadas à comunidade para 
que possam atender às necessidades comunitárias 
de forma abrangente e que podem ser formados em 
qualquer local.

 •  Núcleos são uma maneira dos pequenos grupos de 
pessoas estarem envolvidos no serviço comunitário. 
Os associados do Núcleo são associados do clube 
“matriz”, mas podem ter seus próprios projetos 
de serviço ou um horário de reunião separado ou 
formato que permita que os associados dos núcleos 
participem.

 •  Lions clubes universitários destinam-se a 
estudantes, administradores, corpo docente, ex-
alunos e outros indivíduos voltados à comunidade 
ligados à faculdade e universidade. Os associados 
servem a comunidade universitária enquanto 
desenvolvem valiosas habilidades de liderança e 
organizacionais.

 •  Lions Clubes de Leos facilitam a transição de Leos 
formandos, oferecendo isenção do pagamento da joia 
de admissão e quotas internacionais reduzidas pela 
metade para Leos e colegas qualificados com até 30 
anos de idade.

 •  Lions Clubes de Lionesses permitem que ex-
Lionesses honrem e reconheçam seu passado 
digno e, ao mesmo tempo, desfrutem de todos os 
benefícios oferecidos pelo Programa de Pontes para 
Lionesses e afiliação ao Lions.

Os Clubes de Interesse Especial e seus respectivos 
núcleos são clubes que reúnem Leões com interesses 
comuns ou experiências de vida similares. Este estilo 
de clube permite que os grupos que já se encontram 
regularmente sirvam suas comunidades. Os laços de 
relacionamento já estão presentes.

Quando um clube identifica de maneira exclusiva seus 
associados ou sua causa de serviço, aumenta as 
oportunidades de atrair novos associados e aumentar 
o impacto do serviço. Quando os voluntários estão 
procurando por um serviço “em casa”, eles naturalmente 
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procuram pelo que é interessante para eles - pelo que 
eles são apaixonados. Quando as especialidades são 
conhecidas, o alcance é ampliado. 

As categorias de clubes de interesse especial incluem 
causas como as causas de serviços globais do Lions; 
estágios da vida ou experiências como profissão, educação, 
estudantes ou aposentados; interesses em esportes, 
hobbies ou cultura; ou parcerias com outras organizações, 
como os Lions Clubes Campeões, que apoiam atletas das 
Olimpíadas Especiais. 

Comunicações
LCI comunica-se com os seus associados de diferentes 
formas. Além de novidades importantes, as seguintes 
comunicações permitem que você saiba o que os outros 
Lions clubes estão fazendo e se conecte com Leões ao 
redor do mundo:

 •  Revista LION: A revista oficial de Lions Clubs 
International é a Revista LION, estabelecida em 
novembro de 1918. A revista é publicada dez 
vezes por ano em 21 idiomas e, como um Leão, 
você recebe uma assinatura como parte das suas 
quotas internacionais. A revista exibe Leões e 
projetos de clubes excelentes em todo o mundo, 
inclui mensagens do presidente internacional e 
oferece histórias inspiradoras sobre o impacto dos 
Lions Clubes e associados na comunidade. Leia-a 
atentamente e a compartilhe com seus familiares e 
amigos. Quando já tiver terminado a leitura, coloque o 
exemplar em uma sala de espera do seu escritório ou 
local de trabalho.

 •  Mensagens de e-mail: LCI envia regularmente 
mensagens de e-mail aos associados, como 
mensagens mensais do presidente, e-mails especiais 
para ajudar a orientar um novo associado e outras 
informações úteis. Para assegurar que você receba 
estes e-mails importantes, certifique-se de que o 
secretário do clube forneceu o seu endereço de e-mail 
vigente a LCI.

 •  Site: O site oficial de Lions Clubs International, www.
lionsclubs.org, oferece uma gama de informações 
valiosas sobre a associação e seus programas. 
Há também materiais dos quais você pode fazer o 
download, itens on-line de materiais para clubes, 
anuário do clube e relatórios preenchidos on-line. 
Além disto, o site tem vários boletins, uma versão on-
line da Revista LION, quadro de mensagens, cursos 
de treinamento on-line. Incentivamos os Leões a 
fazerem visitas frequentes e se inteirarem das últimas 
novidades e notícias.

 •  Rede de Contatos: LCI publica diariamente 
novidades aos associados que usam a rede de 
contatos sociais. Clique em curtir na nossa página do 
Facebook e nos siga no Twitter para saber novidades 
importantes, links para blogs, fotos e vídeos. Além 
disto, você pode assinar o nosso canal no YouTube e 
ver as fotos dos Leões de todo o mundo no Flickr.

Materiais suplementares:

 • Folheto Nossa História (PR-800)

 • Revista LION

 • Estatutos e Regulamentos para Lions Clubes (LA-1)
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Teste o seu QI sobre o Lions

1. Em que ano foi fundado o seu clube?  

2. Qual é o nome do presidente do seu clube?  

3. Onde e quando o seu clube se reúne?  

4. Liste três projetos de serviço dos quais o seu clube participa: 

  

5. Em qual distrito o seu clube está localizado? 

6. Qual é o nome do governador do seu distrito? 

7. Quem fundou LCI? 

8. Onde LCI foi fundado? 

9. Em que ano foi fundada a associação? 

10. Qual é o lema de LCI? 

11. O que Helen Keller desafiou os Leões a se tornarem? 

12. Qual é a principal atividade de serviço dos Lions clubes de todo o mundo? 

13. O que significa a sigla LCIF? 

14. Quem é o Presidente Internacional vigente? 

15. Onde está localizada a Sede Internacional? 
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Gabarito de respostas do seu teste de QI sobre o Lions

1. Em que ano foi fundado o seu clube?  

2. Qual é o nome do presidente do seu clube?  

3. Onde e quando o seu clube se reúne?  

4. Liste três projetos de serviço dos quais o seu clube participa:  

  

5. Em qual distrito o seu clube está localizado?  

6. Qual é o nome do governador do seu distrito?  

7. Quem fundou LCI? Melvin Jones  

8. Onde LCI foi fundado? Chicago, Illinois  

9. Em que ano foi fundada a associação? 1917  

10. Qual é o lema de LCI? “Nós servimos”  

11. O que Helen Keller desafiou os Leões a se tornarem? Os Paladinos dos Cegos  

12. Qual é a principal atividade de serviço dos Lions clubes de todo o mundo? Prevenção da cegueira  

13. O que significa a sigla LCIF? ________Fundação de Lions Clubs International_______________________________________

14. Quem é o Presidente Internacional vigente?  

15. Onde está localizada a Sede Internacional? Oak Brook, Illinois 
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Lista de verificação da orientação

Conhecimento sobre o seu Clube

	 ❑ História
	 ❑ Estrutura organizacional
	 ❑   Tradições
	 ❑   Eleições
	 ❑   Premiações
	 ❑   Atividades de serviço e de angariação de fundoss
	 ❑   Quadro Associativo
	 ❑   Reuniões
	 ❑   Quotas
	 ❑   Orçamento
	 ❑   Comunicações

Conhecimento sobre o Distrito e o Distrito Múltiplo

	 ❑	  Estrutura organizacional
	 ❑   Convenção
	 ❑   Comunicações

Conhecimentos sobre Lions Clubs International

	 ❑   Quem são os Leões
	 ❑   História
	 ❑   Origem do nome “Lions”
	 ❑   Logotipo
	 ❑   Estrutura organizacional
	 ❑   Estatuto e Regulamentos Internacionais
	 ❑   Convenção Internacional
	 ❑   Sede Internacional
	 ❑   Fundação de Lions Clubs International (LCIF)
	 ❑   Liderança
	 ❑   Atividades de serviço
	 ❑   Desenvolvimento do quadro associativo
	 ❑   Comunicações

Anotações: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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