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Guia para o  
Desenvolvimento  
de Novos Clubes



Nós servimos. 
Temos o maior número de voluntários e estamos 
presentes em mais lugares do que qualquer 
outra organização de serviços voluntários do 
mundo. Desde 1917, os Lions Clubes oferecem 
às pessoas oportunidades para retribuir às 
comunidades e ajudar os carentes. Sempre 
que os Lions clubes se reúnem, os problemas 
diminuem, e as comunidades ficam melhores. Isso 
é porque sempre atendemos às necessidades 
que identificamos - em nossas comunidades e 
em todo o mundo - com integridade e energia 
inigualáveis.

Quando organizamos um novo Lions clube, 
estamos oferendo aos novos associados a 
oportunidade de fazer a diferença no mundo, 
prestar assistência aos carentes e implementar 
novos projetos comunitários. Não há limite para 
o número de clubes e locais em que podemos 
fundá-los junto a comunidades. Onde houver 
necessidades, os Lions clubes podem ajudar.

Com o passar dos anos, as necessidades 
comunitárias aumentaram, e o Lions aumentou 
a abrangência dos seus esforços humanitários. 
Cada Lions clube é autônomo, portanto, pode 
escolher os projetos e atividades que melhor se 
adequem aos estilos de vida dos associados e 
causem maior impacto na comunidade.

As informações a seguir oferecem diretrizes para 
ajudá-lo a organizar um novo Lions clube na sua 
área. Adapte as estratégias e técnicas conforme 
necessário para estarem em conformidade com 
as culturas e tradições locais.

 ➩  Dicas para a formação de clubes 

Todos os tipos de Lions clubes que estejam em dia 
com suas obrigações poderão votar nas convenções 
de distrito, distrito múltiplo e internacionais, solicitar 
subsídios de LCIF e se beneficiar dos serviços, 
oportunidades de treinamento e de liderança oferecidos 
a todos os Lions clubes.
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•     Os núcleos permitem que um grupo pequeno de pelo 
menos cinco pessoas forme um Lions clube e comece 
a fazer a diferença na comunidade. Os associados 
tornam-se parte de um Lions clube patrocinador 
existente e têm autonomia para escolher seus próprios 
projetos, atividades e horários de reuniões. 

Outras categorias de 
clubes

• Os clubes de interesses especiais permitem que 
você comece um novo Lions clube com um grupo de 
pessoas que já compartilhem um interesse ou paixão em 
comum. Os associados podem compartilhar um hobby, 
uma profissão ou etnia. O clube de interesse especial é 
fundado da mesma maneira e com os mesmos requisitos 
que todos os novos clubes são fundados. A distinção 
especial dos clubes fundados como clube de interesse 
especial é que os associados destes clubes compartilham 
um interesse comum específico ou paixão que lhes permite 
se conectarem uns com os outros de forma mais profunda. 
Há uma seleção agora disponível no formulário de inscrição 
de clube para identificar uma qualidade única pertinente ao 
clube. 

Os clubes virtuais utilizam o mundo on-line dos aplicativos 
para atender às comunidades. Esses clubes estabelecem 
uma presença online e coordenam os trabalhos usando 
uma variedade de softwares de aplicativos. Vale a pena levar 
em consideração a formação de um clube virtual, quando, 
entre outras razões, as pessoas não dispõem de tempo, 
têm restrições geográfica quanto à distância até um clube 
ou dificuldade de locomoção. 

Como escolher um tipo 
de clube

O mundo está em constante transformação, e os voluntários 
de hoje em dia estão procurando por novas formas de se 
envolverem em questões relevantes e por servir de maneiras 
que se enquadrem aos diversos estilos de vida. Embora os 
clubes com base nas comunidades façam parte da nossa 
tradição, entendemos que esse formato não é o melhor 
para todos. É por isso que oferecemos vários formatos de 
clubes para que possa escolher, tais como:

•   Lions clubes tradicionais são ideais para reunir 
grupos de pessoas voltadas a atender às necessidades 
das comunidades. Eles oferecem a flexibilidade para 
alcançar novos grupos de pessoas e de servir diversas 
comunidades.

•  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 à 
comunidade universitária e desenvolvem excelentes 
habilidades de liderança e empresariais. Além disso, os 
estudantes terão o direito de receber quotas especiais 
com desconto para tornar o preço da afiliação mais 
acessível.

•  Lions clubes de Leos oferecem uma transição 
fácil dos Leos para Lions clubes, oferecendo quotas 
especiais com desconto aos Leos formandos e colegas. 
Para formar um Lions clube de Leos, é necessário o 
mínimo de 10 Leos formandos.

  
 ➩  Dicas para a formação de clubes 

Benefícios para os distritos
Há muitos motivos para se formar novos Lions clubes no 
distrito:
•   Atender às necessidades existentes das comunidades 

que no momento não estejam sendo servidas pelos 
Leões.

•   Atrair associados familiares, mulheres e mais jovens.
•   Renovar e aumentar o quadro associativo.
•   Aumentar a liderança disponível



Etapas para o Desenvolvimento de Novos Clubes

Os novos clubes devem se basear nas necessidades da comunidade. Depois de encontrar uma necessidade, é fácil fundar 
um novo clube! O processo de fundação de um novo Lions clube leva de quatro a oito semanas. Se levar mais do que oito 
semanas, corre-se o risco dos possíveis associados perderem o interesse e desistirem antes do clube tornar-se formalmente 
organizado. Considere pedir ao clube patrocinador que sirva como clube matriz para que os projetos possam ser conduzidos 
e os esforços de recrutamento possam continuar entre os novos associados. Essa também pode ser uma maneira do clube 
matriz aumentar seu próprio quadro associativo, bem como o impacto de serviço prestado, tendo um núcleo.

Para organizar um novo Lions clube, precisa-se de:

•   20 ou mais associados fundadores
•   Um clube, divisão, região, gabinete de distrito ou comitê de distrito patrocinador
•   Formulário de inscrição do clube preenchido e informe dos associados fundadores encaminhado via MyLCI
•   Aprovação do governador do distrito
•   Devidas joias de fundação e formulários de certificação

Para organizar um núcleo, precisa-se de:

•   No mínimo cinco associados do núcleo
•   Presidente, secretário e tesoureiro de núcleo eleitos
•   Um clube patrocinador e um representante do núcleo
•   Que o governador do distrito seja informado
•   Formulário preenchido via MyLCI 
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2ª ETAPA:  
Formar a sua equipe

O desenvolvimento de um novo clube deve ser um 
esforço de equipe para garantir sucesso no processo de 
recrutamento e do novo clube. Os membros da equipe 
devem ser trabalhadores árduos, comprometidos com 
o desenvolvimento do novo clube e devotadosa serem 
Leões. Os seguintes Leões serão essenciais para o 
desenvolvimento do novo clube:

•   Coordenador da Equipe Global de Ação (GAT) 
de Distrito - Os governadores de distrito, como 
Presidentes da Equipe Global de Ação (GAT) do Distrito, 
devem incentivar sua equipe para atingir as metas de 
desenvolvimento de novos clubes.  Além disso, a GAT 
do distrito deve garantir que os dirigentes do novo clube 
sejam treinados.

•   Equipe do quadro associativo e de desenvolvimento 
de novos clubes – Esta equipe é formada pelo 
coordenador da GMT de distrito, primeiro vice-
governador de distrito e ainda por um ou dois outros 
indivíduos cujo enfoque seja o crescimento dos clubes 
existentes e dos novos. Essas pessoas possuem a 
experiência necessária e o desejo de ajudar a fundar um 
novo clube, estando cientes dos recursos disponíveis na 
sede de Lions Clubs International.

•   Leão Orientador e Leão Orientador Certificado – 
Os governadores de distrito são incentivados a nomear 
um Leão orientador, de preferência Leão Orientador 
Certificado, para orientar o novo clube nos dois primeiros 
anos de existência, guiar e treinar novos dirigentes de 
clube, motivar e apoiar o crescimento do novo clube.

•   Associados do Lions Clube Patrocinador – Quando 
o novo clube estiver formado, os associados do clube 
patrocinador estarão trabalhando de perto com o novo 
clube para garantir uma orientação apropriada aos 
Leões. Ter associados do clube patrocinador envolvidos 
no processo de desenvolvimento do novo clube cria um 
sentimento de fazer parte e orgulho no novo clube. 

1ª ETAPA:
Identificar áreas de 
oportunidades

Identifique uma necessidade e a 
atenda
Comece elaborando uma lista de comunidades do distrito 
que poderiam se beneficiar com um novo clube. Inclua tanto 
as comunidades onde não existam Lions clubes como as 
áreas que poderiam se beneficiar com mais Lions clubes.

Avalie o seguinte:

•  Tamanho da população
•  Atuais clubes de serviços e organizações comunitárias
•  Possibilidades de projetos locais e benefícios para a área
•   Grupos de pessoas que atualmente não estejam sendo 

recrutadas pelos Lions clubes existentes
•    Jovens adultos, mulheres, grupos étnicos e outros grupos 

mal representados
•   Local dos possíveis Lions clubes patrocinadores mais 

próximo

 ➩  Dicas para a formação de clubes

Imprima um mapa do distrito e marque todos os locais 
onde existam clubes, colocando um ponto sobre 
essas áreas. Dessa forma você pode ver claramente 
quais comunidades não estejam sendo servidas 
atualmente pelos Leões. Você pode identificar onde 
existam clubes na sua área, utilizando a ferramenta de 
busca Localizador de Clubes no website de LCI (www.
lionsclubs.org).



 ➩  Dicas para a formação de clubes  

Qualquer clube em dia com suas obrigações poderá patrocinar um Lions clube no seu distrito.

O patrocinador principal tem que ser do distrito do novo clube. Entretanto, pode haver um copatrocinador de qualquer 
outra área.

Os clubes patrocinadores deverão:

•   Apoiar os Leões orientadores
•   Verificar se todos os associados fundadores alcançam os padrões para serem companheiros Leões
•   Realizar uma reunião organizacional abrangente
•   Assegurar que o clube constituído tenha a orientação adequada sobre Lions
•   Copatrocinar a Cerimônia de Entrega da Carta Constitutiva
•   Incentivar a participação do distrito
•   Estimular as funções interclubes
•     Ajudar a desenvolver um plano de aumento e conservação de associados
•   Oferecer assistência na preparação da agenda para a reunião do clube
•   Apoiar as atividades do clube
•   Auxiliar o clube sempre que solicitado
•   Oferecer orientação sem interferir

Além disso, o clube patrocinador normalmente compra a emblema e o martelo para presenteá-los ao novo clube na 
cerimônia de entrega da carta constitutiva.
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Assim que a sua equipe for formada, estude como dividir os associados nas quatro 
subequipes a seguir:

Consulte o final deste guia para mais informações sobre as equipes acima.

Habilidades Responsabilidades Qualidades

Equipe de Liderança •   Contatar a rede de Leões via telefone 
e e-mail.

•   Pesquisar líderes importantes.

•   Marcar reuniões com líderes.

•   Ser organizada.

•   Entender de informática.

•   Sentir-se a vontade no telefone.

•   Ter boas habilidades de redação.

Equipe de Campo •   Desenvolver um plano para contatar 
os principais líderes empresariais da 
comunidade.

•   Visitar líderes empresariais e convidá-
los a se associarem ao Lions ou a 
participarem da reunião informativa.

•   Colocar folhetos informativos em 
áreas de grande visibilidade e em 
estabelecimentos comerciais.

•  Socializar.

•   Ser profissional.

•   Pensar rápido.

•   Ter fortes habilidades interpessoais.

Equipe de Base •   Desenvolver um plano para alcançar 
os integrantes da comunidade.

•   Estabelecer espaços para promover 
junto à comunidade

•  Socializar.

•   Ser profissional.

•   Ter fortes habilidades interpessoais.

Equipe de Reação •   Dar acompanhamento junto aos 
associados em potencial.

•   Manter os novos associados 
informados sobre horários e 
novidades relativas às reuniões.

•   Ser organizada.

•   Entender de informática.

•   Sentir-se a vontade no telefone.

•   Ter habilidades fortes de redação.
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3ª ETAPA:
Realizar levantamento 
para o desenvolvimento 
local

O propósito de realizar um levantamento para o 
desenvolvimento local é avaliar as necessidades 
comunitárias, estimar a viabilidade da fundação de um 
novo clube e coletar informações. Mesmo que o objetivo da 
pesquisa não seja recrutar novos associados, os contatos 
feitos durante visitas deverão ser documentados para visitas 
futuras durante a fase de recrutamento.

Entre em contato com líderes comunitários

O organizador do novo clube e, de preferência, dois Leões 
experientes, deverão passar um dia visitando os seguintes 
líderes comunitários:

Organizações empresariais locais

•  Obter uma lista dos negócios locais 
•  Perguntar sobre outros clubes de serviço na área
•  Perguntar sobre possíveis locais para as reuniões
•  Perguntar se pode ser feita uma apresentação de cinco 

minutos na próxima reunião

Prefeito e outros líderes comunitários

•  Obter aprovação para o novo clube
•  Discutir as necessidades na comunidade
•  Verificar se já existem outras organizações comunitárias, 

o que fazem e onde se reúnem
•  Perguntar se pode ser feita uma apresentação de cinco 

minutos na próxima reunião da câmara

Administradores de escolas (Superintendentes e 
Diretores de escolas)

Conseguir aprovação para discutir sobre os projetos do 
novo clube com os funcionários das escolas. Perguntar 
sobre possíveis programas juvenis e a necessidade de se 
fundar um Leo clube.

4ª ETAPA:
Promover o novo clube 
junto à comunidade

Antes de iniciar o recrutamento, e enquanto durar o 
desenvolvimento do clube, promova o novo clube para 
a comunidade. Para lançar uma campanha de sucesso, 
identifique primeiramente os associados em potencial e 
desenvolva uma campanha que destaque a mensagem 
principal que servirá de apelo ao grupo demográfico que 
você visa.

Oficiais da Polícia, Corpo de Bombeiros, 
Organizações de Assistência Social, Grupos 
Empresariais

•  Identificar e discutir possíveis necessidades 
comunitárias

•   Dedicar cerca de 15 minutos para falar com cada 
líder comunitário explicando que se está coletando 
informações para a formação de um novo Lions clube. 
Pedir o cartão de visitas de cada um, como também 
o nome dos líderes comunitários que possam estar 
interessados.

Visitar possíveis locais para reuniões

Visitar os hotéis e restaurantes locais para identificar 
lugares adequados para realizar as reunião informativa e 
organizacional. Perguntar sobre a disponibilidade e preços 
das salas de reunião.
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informações.
•   Certifique-se de que cada lista inclua o endereço 

residencial ou de e-mail, dependendo do método de 
envio dos convites. É vantajoso obter os números de 
telefone para poder dar acompanhamento.

•   Faça visitas em pessoa a empresas e negócios locais. 
Fale com empresários ou gerentes de empresas sobre 
a possibilidade de se associarem e lhes peça permissão 
para falar com os funcionários sobre se tornarem 
associados.

Como vamos recrutar?

A próxima etapa será determinar como se deve recrutar 
novos associados. Em geral, existem cinco maneiras de 
desenvolver um Lions clube. As cinco estratégias incluem:

1.   Prospecção: Recrutar líderes empresariais e 
comunitários, fazendo visitas em pessoa não 
programadas

2.   Recrutamento limitado: Convidar apenas as 
pessoas recomendadas por outros Leões ou principais 
líderes comunitários e empresariais

3.   Conversas com grupos: Reunir-se com grupos 
já formados que tenham interesse em serviços 
comunitários, como os companheiros Leões

4.   Recrutamento no território: Montar mesas de 
informações pela comunidade, visando os residentes 
interessados

5.   Desenvolvimento de núcleos: Recrutar um 
pequeno grupo de pessoas para se afiliarem a um clube 
patrocinador existente com o propósito de lançar um 
projeto local

Uma das maneiras mais eficazes de recrutar associados 
para um novo clube é fazendo contatos em pessoa com 
líderes empresariais e da comunidade Mesmo que muitos 
Leões se sintam inseguros sobre abordarem líderes para 
discutirem sobre o Lions, eles percebem que muitas 
pessoas já possuem informações básicas sobre as 
atividades dos Leões e enxergam a associação de forma 
muito positiva.

 ➩  Dicas para a formação de clubes 

Solicitar aos proprietários para que coloquem folhetos 
nas vitrines para promover o novo clube e a reunião 
informativa é uma excelente oportunidade de convidá-
los a se associarem ao clube.

5ª ETAPA:
Recrutar os associados 
fundadores

Quem vamos recrutar?

O primeiro passo será definir quem vai ser contatado para 
se associar ao novo clube.

Os líderes comunitários são vitais para o 
desenvolvimento do novo clube, já que:

•  Estão cientes das necessidades das comunidades
•  Podem fazer a diferença
•  Conhecem as organizações comunitárias, como os 

Lions clubes
•  São profissionais qualificados que podem dar ao novo 

clube uma base sólida
•  Podem recrutar outros líderes

Os moradores também são vitais para o 
desenvolvimento do novo clube, já que:

•  Têm profundo interesse no bem da comunidade
•  Conhecem as necessidades existentes
•  Podem recrutar outros indivíduos voltados à 

comunidade

Aqui estão algumas orientações para ajudar a 
identificar futuros associados:

•   Use listas que tenham sido compiladas a partir do 
levantamento de desenvolvimento do local.

•   Use a Roda de Recrutamento do final deste guia 
para ajudar a pensar em pessoas que possam estar 
interessadas em se afiliar ao novo clube. Use o formulário 
Crie uma Rede de Leões deste guia para reunir 
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Dicas para prospecção de recrutamento

1.   Vestir-se apropriadamente. Vestir-se 
profissionalmente e usar o distintivo do Lions. Usar o 
colete do Lions e vários distintivos pode ser confuso 
para o futuro associado.

2.   Desligar o seu telefone. Certificar-se de desligar o 
telefone ou colocá-lo no mudo antes de encontrar-se 
com um associado em potencial para garantir que não 
haja distrações.

3.   Começar pelo topo. É mais melhor “vender o peixe” 
de cima para baixo. Sempre pedir para conversar com 
o proprietário ou gerente da empresa, para conquistar 
seu comprometimento. Depois que esse demonstrar 
interesse, então pergunte por outras pessoas da 
organização que possam estar interessadas. Recrutar 
primeiro o apoio dos funcionários pode ofender o 
proprietário/gerente.

4.   Ultrapassar os obstáculos na porta de 
entrada. Geralmente há uma secretária ou 
encarregado recebendo os visitantes e os encaminhando 
ao proprietário ou gerente. Desta forma, talvez indaguem 
sobre a natureza da visita. Se isso acontecer, basta 
dizer: “Estamos no processo de fundação de um novo 
Lions clube na comunidade e precisamos de apenas de 
três a cinco minutos do tempo do seu chefe”.

5.   Não esperar mais do que 10 minutos. Seu tempo 
é melhor aproveitado ao passar para a próxima visita, e 
dar a entender que seu tempo é importante. Perguntar 
se há um horário mais conveniente para voltar.

6.   Não levar muito material informativo. Uma 
abundância de materiais pode ser uma distração e 
fazer com que a pessoa peça para você deixar as 
informações para que analise depois. Se estiverem 
ocupados demais para lhe atender, é provável que não 
leiam o material.

7.   Obter pistas analisando o escritório. Pode-se 
dizer muito sobre uma pessoa ao observar a decoração 
das paredes ou os itens na sua escrivaninha. Será que 
possui uma família, um hobby ou interesse humanitário? 
Frequentemente, prêmios, fotografias e outros itens do 
escritório podem oferecer estas dicas.

8.   Prever respostas. Esteja preparado para reagir 
aos motivos das pessoas não se associarem. Alguns 
exemplos de respostas estão relacionados abaixo:

 Possível Leão: Não sou desta área.

  Resposta A: O Lions é uma associação internacional, 
portanto é provável que tenhamos um clube perto 
da sua casa. Você gostaria que repassássemos suas 

informações de contato se houver um clube perto da 
sua casa?

  Resposta B: Estamos sempre procurando novos 
lugares para começar clubes. Podemos anotar suas 
informações de contato e informá-lo quando formarmos 
um clube perto de você.

 Possível Leão: Não tenho muito tempo.

9.   Sempre ser positivo e ir embora sorrindo. Você 
está oferecendo uma oportunidade para transformar 
a vida de alguém e não vendendo um produto. Se a 
pessoa não parecer interessada, agradecer pela atenção 
e ir para a próxima visita. Uma pessoa irritada não se 
associará e terá ideias negativas em relação ao Lions. 
Caso a pessoa esteja interessada, deve-se fazer com 
que se sinta bem-vinda.

10.  Independentemente de quem se vá abordar 
e de quais sejam as resposta dadas, sempre 
se deve pedir por indicações.  Alguém que 
conheçam pode estar interessado em se tornar Leão. 
Além disso, confira o roteiro de recrutamento no final 
deste guia.

Materiais sugeridos para o desenvolvimento de 
novos clubes

O Departamento do Quadro Associativo montou kits de 
novos clubes para reunir todas as informações que se 
possa precisar para começar um novo Lions clube em um 
local. Os seguintes materiais estão disponíveis:

•   Kit Tradicional

•   Kit de Lions Clube Universitário

•   Kit de Núcleo

Sugestão de materiais para recrutamento

•   Comunidades melhores. Vidas transformadas. 
Este folheto de recrutamento foi especialmente criado 
para novos clubes. Ele destaca como os novos clubes 
são formados, os benefícios para os associados e uma 
visão geral curta dos Lions clubes.

•   Inscrição de associado fundador: Os associados em 
potencial preenchem este formulário quando se afiliam a 
um novo clube.

•   Folheto de Recrutamento: Escolha entre cinco 
opções para atrair os futuros associados para aprender 
mais sobre o Lions, participando de uma noite informativa 
de um clube novo ou existente. Está disponível no 
website de LCI somente como um PDF preenchível.
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Acampamento das dicas/indicações de possíveis associados

Essas dicas seriam de possíveis associados para o novo clube. Elas provêm de atividades em campo de recrutamento 
(prospecção), visitas a comunidades e empresas, reuniões informativas e recomendações de Leões.  Coleta-se informações 
sobre novos associados e dicas/indicações de possíveis associados de cada equipe, colocando-as em cinco categorias:

Categoria Ação tomada Ação necessária

Associados fundadores Inscrição preenchida e a joia de 
fundação paga.

Enviar um e-mail parabenizando o novo Leão, 
contendo a data, horário e local da primeira reunião 
do clube.

Possíveis associados de alto 
interesse

Talvez compareçam a uma reunião 
de clube, mas não preencheram a 
inscrição.

Enviar um e-mail convidando-os para uma reunião.

Outros associados potenciais Talvez estejam interessados, mas 
não puderam vir à reunião do 
clube.

Mantenha-os na lista de correspondência e entre 
em contato com eles após a primeira reunião com 
notícias sobre o progresso do clube. Continuar 
convidando-os para que se envolvam.

Possíveis novos associados Lista de pessoas que talvez se 
interessem.

Defina um horário para contatá-los pessoalmente.

Não interessados Demonstraram falta de interesse 
em se associar no momento.

Mantenha-os na lista de correspondência para 
futuros projetos e eventos do novo clube.

É importante enviar para cada dica/indicação e novo associado um e-mail personalizado confirmando a data, horário e local 
da reunião com 48 horas de antecedência.

•   Os Leões fazem a diferença: Este livreto de recrutamento oferece informações detalhadas sobre quem são os Leões 
e o que fazem. Ele inclui ainda um formulário de interessado que pode ser preenchido pelo associado em potencial.

•   Folheto de Unidade Familiar: Este folheto explica como as famílias podem se envolver com os Lions clubes e fazer a 
diferença nas comunidades.

•   Sou Leão: Esta publicação inovadora tem como alvo associadas mulheres em potencial e destaca o serviço que pode 
ser do interesse feminino.

•   Folheto Faça parte de algo importante: Esta publicação tem como alvo jovens adultos e é útil quando se quer 
convidar associados jovens.

•   Cartão de bolso sobre o Lions: Usado por muitos Leões como peça complementar à Inscrição do Associado ou 
ao Programa de Orientação de Novos Associados do Lions, este cartão pode ser facilmente dobrado em um tamanho 
compacto. Ele está cheio de informações sobre a missão, propósitos, princípios éticos e história da associação.

Para solicitar os materiais acima, envie um e-mail ao Departamento do Quadro Associativo para (membership@lionsclubs.
org).
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6ª ETAPA:
Reunião Informativa

A reunião informativa é a primeira vez em que associados 
em potencial se reúnem para aprender mais sobre o Lions 
e o novo clube. O objetivo é começar a montar o quadro 
associativo do novo clube e preparar para uma reunião 
organizacional bem-sucedida.

Aproximadamente 20 a 25 por cento das pessoas que se 
inscreveram para se afiliarem ao novo clube participarão 
da reunião informativa. Não desanime. Aqui estão algumas 
dicas para aumentar o índice de participação:

•   Enviar e-mail de acompanhamento para cada possível 
associado em até 48 horas após a reunião.

•   Ligar para associados em potencial que indicaram que 
participariam da reunião informativa para lembrá-los da 
data, horário e local.

•   Incentivar os associados em potencial a convidarem seus 
amigos e outras pessoas da comunidade, que possam 
estar interessados em se afiliar.

•   Promover a reunião informativa em jornais locais e 
distribuir folhetos por toda comunidade.

Preparação da reunião:

•   Organize a sala para um número menor de pessoas 
do que o esperado. Considere ter cadeiras adicionais 
disponíveis para o caso de mais pessoas participarem. 
Como esta reunião deve durar somente uma hora, não 
sirva uma refeição. Ofereça apenas um lanche leve, como 
biscoitos e refrigerantes.

•   O número de Leões presentes não deve ser maior do 
que o número de participantes. Não é bom intimidar os 
novos ou possíveis associados. No entanto, os Leões 
orientadores devem estar participando, uma vez que vão 

trabalhar diretamente com o novo clube, bem como, com 
o governador de distrito.

•   Os Leões devem vestir-se de forma profissional sem usar 
o colete do Lions ou distintivos em demasia. Isso poderá 
dar a entender que todos os associados devam usar os 
coletes e distintivos, desencorajando os associados em 
potencial a se afiliarem.

•   Considere fazer crachás de identificação dos 
participantes com antecedência para que, quando 
chegarem, eles que saibam são esperado.

•   Certifique-se de ter um Leão na porta, dando boas-
vindas aos participantes quando entrarem.

Como conduzir a reunião:

A Reunião Informativa deve ser envolvente e cheia de 
informações úteis. É importante exibir uma imagem 
profissional do Lions, uma vez que essa é a primeira 
experiência com o Lions da maioria dos participantes. 
Comece a reunião no horário, mesmo que haja somente 
alguns participantes presentes.

•   Dê as boas-vindas ao grupo e peça a cada um que se 
apresente, dando informações pessoais e profissionais. 
(Não apresse esta etapa. É importante saber quem são 
ou podem vir a ser os companheiros Leões.)

•   Apresente os Leões que estejam participando e enfatize 
que eles estão lá para ajudar o novo clube. Diga apenas 
os títulos do governador de distrito, organizador do clube 
e dos Leões Orientadores. Ouvir muitos títulos de uma 
só vez pode ser muito confuso para o associado em 
potencial na primeira reunião.

•   Ofereça uma visão geral das atividades Leonísticas e fale 
sobre os benefícios para os associados.

•   Peça aos participantes que pensem sobre os projetos 
que o clube poderia apoiar e solicite também que tragam 
um amigo para a próxima reunião (que deve acontecer 
após uma semana

•    da reunião informativa). Explique que na próxima reunião, 
o clube vai eleger os dirigentes, identificar projetos e 
começar a trabalhar neles.

•   Comece uma conversa, perguntando se os participantes 
tem alguma ideia de como um Lions clube possa ajudar a 
comunidade. Mencione que existe um custo para formar 
um Lions clube, explicando bem sobre as quotas de 
afiliação (internacionais e locais). É importante que eles 
compreendam completamente que devem pagar uma joia 
de fundação única para se afiliarem e quotas semestrais.

 ➩  Dicas para a formação de clubes 

Enfatize que 100% do dinheiro arrecadado do público vai 
diretamente para o atendimento de necessitados.

O clube deve se reunir semanalmente até que esteja 
formado. Depois de 8 semanas, se não tiverem sido 
alcançados 20 associados fundadores, organize um 
núcleo de clube para que os novos associados possam 
começar a servir à comunidade.
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•   Confirme se a data, horário e local da próxima reunião 
sejam convenientes para todos.  A próxima reunião 
deverá ser realizada dentro de uma semana da primeira, 
devendo continuar semanalmente, até o clube alcançar 
20 associados.

•   Recolha os formulários dos associados fundadores e as 
joias.

Acompanhamento posterior à reunião:

No dia seguinte, envie um e-mail a cada participante 
agradecendo pela participação e incluindo detalhes sobre 
a próxima reunião. Para aqueles associados em potencial 
que não vieram, envie um e-mail contando o que ficou 
resolvido na reunião, destacando possíveis projetos e 
oferecendo informações sobre a próxima reunião.

É importante entrar em contato pessoalmente com as 
pessoas que foram recomendadas durante a reunião, 
convidando-as a participar da próxima reunião. Continue 
fazendo contato com outras pessoas da comunidade, 
convidando-as a participar da próxima reunião.

Se você distribuiu folhetos pela comunidade, fazendo 
propaganda da reunião informativa, substitua com 
informações da próxima reunião.

Um ou dois dias antes da próxima reunião, telefone e 
mande e-mails aos associados e possíveis associados 
para confirmar a presença.

7ª ETAPA:
Reunião Organizacional

A reunião organizacional é onde os associados do clube 
elegem os dirigentes e começam a planejar seu primeiro 
projeto de serviço.

A arrumação da sala para esta reunião é a mesma da que 
foi feita para a reunião informativa.

Como conduzir a reunião:

•  Dê boas-vindas ao grupo. Se houver muitos 
novos participantes, talvez você queira repetir a 
reunião informativa e cobrir a história do Lions mais 
detalhadamente.

•  Se a maioria dos participantes compareceu à primeira 
reunião, analise a lista de possíveis projetos e convide 
os novos participantes  a adicionarem projetos à lista. 
Peça ao grupo para identificar três projetos a serem 
lançados e discuta maneiras de realizá-los e o que 
deverá ser feito antes da próxima reunião.

•  Explique que antes que o grupo possa seguir adiante, 
é preciso fazer a inscrição do clube ou do núcleo para 
que os associados estejam cobertos pelo seguro contra 
terceiros e possam fazer serviços comunitários como 
Leões.

•  Se o grupo decidir realizar eleições, conduza as eleições 
e  preencha a inscrição via o MyLCI no website de LCI. 
Um clube plenamente constituído (com pelo menos 20 
associados) precisará eleger um presidente, secretário, 
tesoureiro e assessor do quadro associativo do clube. 
O núcleo precisará eleger um presidente, secretário 
e tesoureiro de núcleo e deve ter, pelo menos, 5 
associados.

•   Estabeleça uma data, horário e local para realizar a 
próxima reunião.

Acompanhamento posterior à reunião:

•  O Leão Orientador deve marcar uma reunião com os 
dirigentes de clube para começar o treinamento de 
novos dirigentes de clube, conforme observado na 
apostila do Curso de Leão Orientador Certificado.

•  Continue incentivando os associados a promoverem 
o clube e levarem outros para a próxima reunião ou 
próximo projeto de serviço.

•  Continue acompanhando os que mostraram interesse, 
mas não participaram da reunião informativa ou 
organizacional.



 Guia de Recrutamento para Clubes | 14
Para saber mais e acessar materiais adicionais, visite  
www.lionsclubs.org/start-a-new-club

8ª ETAPA:
Inscrição de Novo Clube

Nome do Novo Clube

Um Lions clube proposto tem que ser reconhecido pelo 
nome real da "municipalidade" ou da divisão governamental 
equivalente onde se localize. Deve-se interpretar o 
termo “municipalidade” como a cidade, povoado, aldeia, 
prefeitura, condado ou unidade governamental semelhante 
oficialmente designada.

Caso o clube proposto não esteja localizado dentro de 
uma municipalidade, ele tem que ser conhecido pelo 
nome da unidade governamental oficial mais adequada e 
localmente identificada na qual se encontre, a menos que 
seja autorizado de forma diferente por voto do Comitê de 
Desenvolvimento do Quadro Associativo. 

A “denominação diferenciadora” para os clubes 
localizados na mesma "municipalidade" ou subdivisão 
governamental equivalente, poderá ser qualquer nome que 
claramente identifique o clube dentre os outros da mesma 
municipalidade ou subdivisão governamental equivalente. 
A “denominação diferenciadora" será incluída após a 
municipalidade governamental.

Outras restrições sobre nomes:

•  O termo "Clube anfitrião" será um título de prestígio e 
reconhecimento de um clube matriz da municipalidade. 
Mas não deverá significar qualquer prioridade, benefício 
ou privilégio especial.

•   Os Lions clubes não deverão receber o nome de pessoas 
vivas, exceto no caso daqueles que tenham exercido o 
cargo de presidente de Lions Clubs International.

•  Nenhum Lions clube poderá acrescentar ao seu nome 
o termo "Internacional" como uma designação para 
distingui-lo.

•  O termo "Leo" poderá ser adicionado como uma 
designação para distingui-lo do nome de um Lions 
clube.

•  Quando o nome de uma empresa for incluído no 
nome de um determinado Lions clube, uma carta ou 
documento demonstrando que a empresa autorizou o 
uso do seu nome corporativo relacionado à entidade 
deverá ser providenciada (por exemplo, uma carta de 
um representante da empresa, em papel timbrado da 
empresa) antes da aprovação do nome do clube que 
inclui o nome da empresa.

Quotas

Os associados dos Lions clubes pagam as quotas 
internacionais anualmente, a não ser que tenham 
direito a uma redução de quota, além das quotas do 
clube, de distrito e de distrito múltiplo. O total das 
quotas internacionais é de US$ 43, sendo cobradas 
semestralmente. As quotas internacionais são cobradas 
no início do mês, após a data de aprovação da carta 
constitutiva, servindo para cobrir muitos benefícios aos 
associados, como o seguro e assinatura da Revista LION. 
O valor das quotas do clube deverá ser estabelecido 
durante a reunião organizacional, devendo ser coletado 
assim que possível. As quotas são normalmente coletadas 
junto com a joia de fundação.

Como preencher a Inscrição de Núcleo

Preencha a Notificação de Núcleo, Informe de Dirigentes 
(CB-1) e Relatório de Quadro Associativo de Núcleo (CB-2) 
com pelo menos cinco associados, devendo ainda coletar 
US$ 35 de joia de admissão para cada novo associado.  
Envie as informações do núcleo on-line no MyLCI.   Para 
obter instruções sobre como preencher o formulário de 
inscrição de núcleo, acesse o centro de recursos em www.
lionsclubs.org.
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Processo de inscrição no MyLCI

Enviar o formulário de inscrição on-line no MyLCI, localizado 
no site de LCI, é o passo final para o processo de formação 
de clubes.  

Quem pode enviar a inscrição? 

•   Governador de Distrito

•   Leão Coordenador

•   Coordenador de GMT

•   Presidente do Clube Patrocinador 

•   Secretário de Clube

Quais são as informações necessárias para 
iniciar a inscrição? 

•   Nome do clube

•   Informações do patrocinador

•   Dirigentes de clube (presidente e secretário)

•   Estimativa de associados fundadores

Informações adicionais sobre a inscrição do 
clube 

•   Existem 6 etapas no processo de inscrição.  Será enviada 
uma comunicação por e-mail para todos os líderes a cada 
etapa do processo

•    Os funcionários de Programas de LCI usarão a seção 
de comentários da inscrição para se comunicar com os 
líderes e organizadores do clube.

•    Os associados, dirigentes e Leões orientadores serão 
adicionados após o processo inicial.

•   Todas as joias de afiliação devem ser pagas para que o 
clube possa ser fundado.

Descontos disponíveis 
para as Quotas e Joias 
de Fundação

Unidade Familiar

O Programa de Unidade Familiar proporciona a 
oportunidade de se usufruir de um desconto especial 
nas quotas quando familiares se afiliam juntos a um Lions 
clube. O primeiro associado da família (chefe de família) 
paga quotas internacionais integrais (US$ 43), e até quatro 
associados familiares adicionais pagarão somente a metade 
das quotas internacionais (US$ 21,50). Todos os membros 
da família pagam a joia única de associado fundador de  
US$ 35.

O Programa de Unidade Familiar está aberto aos associados 
familiares que (1) se qualifiquem para a afiliação ao Lions, (2) 
pertençam, no momento, ao mesmo clube ou estejam se 
associando a ele, (3) morem na mesma residência e tenham 
parentesco por nascimento, casamento ou outra parentesco 
legalmente reconhecido. As relações familiares consideradas 
comuns são de pais, filhos, cônjuges, tios, primos, avós, 
cunhados/sogros, além de outros dependentes legais.

Para receber a taxa de quotas familiares, preencha as 
informações do membro da família na inscrição do clube no 
MyLCI.

Associados Estudantes

Os estudantes matriculados em instituições de ensino e com 
idade entre a maioridade legal e 30 anos pagam apenas a 
metade das quotas internacionais e ficam isentos das joias 
de admissão. Para receber a taxa de quotas de estudante, 
preencha a seção de família ou coletar a informação 
dos familiares na planilha do Relatório de Associados 
Fundadores, que será inserida no momento do envio da 
inscrição do clube.

Os estudantes acima de 30 anos que estejam se afiliando a 
um Lions Clube Universitário ou núcleo de clube universitário 
pagarão uma joia de afiliação reduzida de US$ 10. As 
quotas internacionais pertinentes serão cobradas.

 ➩  Dicas para a formação de clubes 

IMPORTANTE: A inscrição do clube, juntamente com 
as respectivas indicações a Prêmios de Extensão, deverá 
ser encaminhada à sede de LCI antes do encerramento 
do expediente do dia 20 de junho, para que seja 
creditada aos registros do ano Leonístico atual.

Aguarde 45 dias a partir da data em que a inscrição 
foi recebida na sede internacional para que processem 
a inscrição e também receba a carta constitutiva e 
materiais oficiais para o clube.
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Informações adicionais sobre Associado 
Estudante

Os estudantes dos novos Clubes Universitários, ou de 
clubes cuja maioria seja de estudantes, deverão pagar 
adiantadamente um ano de quotas internacionais ao 
preço de associado estudante, juntamente com a 
inscrição do clube.

Leo a Leão e Jovens Adultos 

Todos os ex-Leos estão aptos a receber isenção de 
joia de afiliação, se preencherem o Formulário de 
Transferência de Anos de Serviço e Certificação de Leo a 
Leão (LL-2). Os estudantes matriculados em instituições 
de ensino e com idade entre a maioridade legal e 30 
anos pagam apenas a metade das quotas internacionais 
e ficam isentos das joias de afiliação. O Formulário de 
Transferência de Anos de Serviço e Certificação de Leo 
a Leão (LL-2) deve ser enviado com a inscrição dos 
associados fundadores para cada formando Leo.

Os Leos também podem formar um Lions clube de Leos 
com pelo menos 10 ex-Leos, possibilitando que outros 
jovens adultos que tenham entre a maioridade e 30 anos 
de idade recebam a isenção da joia e paguem apenas 
a metade das quotas internacionais.  O Formulário de 
Transferência de Anos de Serviço e Certificação de Leo 
a Leão (LL-2) tem que ser enviado juntamente com a 
inscrição de associado fundador para cada jovem adulto 
que esteja apto.

9ª ETAPA:
Aprovação da Inscrição 
do Clube

Quando a inscrição do clube for aprovada, a Carta 
Constitutiva do clube e os materiais dos associados 
fundadores serão enviados ao Governador de Distrito para 
que ele os entregue durante a Cerimônia de entrega da 
carta constitutiva. Todos os kits de associados adicionais 
serão enviados para o novo presidente do clube. Outros 
materiais para clubes poderão ser comprados no 
Departamento de Materiais para Clubes da sede de Lions 
Clubs International. 

O seu distrito fundou dez ou mais clubes em um 
único ano?

Os distritos que fundarem dez ou mais novos clubes em um 
ano Leonístico terão que fornecer confirmação de que os 
novos clubes terão apoio para crescimento a longo prazo. 
Os requisitos adicionais são:

•  Pagamento de metade das quotas internacionais anuais 
no momento do envio do formulário de inscrição.

•  De acordo com as normas da Diretoria, um distrito que 
fundar dez ou mais novos clubes em um ano Leonístico, 
precisará de aprovação adicional do primeiro vice-
governador de distrito, segundo vice-governador de 
distrito ou do Líder de Área/Conselheiro Especial de 
Área da GMT da Equipe Global de Ação. 



10ª ETAPA:
Desenvolvimento 
contínuo de Novos 
Clubes

Assistência do Clube Patrocinador

Depois que o novo clube receber a carta constitutiva, o 
clube patrocinador deverá continuar oferecendo apoio 
sempre que necessário. Os dirigentes do clube patrocinador 
sempre visitam o novo clube durante reuniões ordinárias, 
oferecendo assistência nas atividades e reunindo-se com 
os dirigentes para se familiarizarem com as normas e 
procedimentos do Lions. Alguns clubes patrocinadores 
realizaram conjuntamente uma reunião ou duas do novo 
clube até que os dirigentes sintam-se à vontade para 
realizarem uma reunião por si próprios.

Os clubes patrocinadores de sucesso continuam apoiando 
os dirigentes de clube, mantendo contato pessoal e 
oferecendo aconselhamento e orientação sempre que 
necessário. Tais patrocinadores também sabem quando 
devem parar de interferir para deixar que o clube encontre o 
seu próprio caminho.

Leão Orientador 

Os Leões Orientadores apoiam o novo clube durante 
os primeiros dois anos. O Programa Leão Orientador 
Certificado oferece diretrizes para o treinamento de 
dirigentes de clube, oferecendo ajuda para que o novo clube 
tenha uma fundação sólida. O treinamento está disponível 
na apostila do Curso do Programa de Leão Orientador 
Certificado (DACGL-1).

Transição de poder

O objetivo é desenvolver Lions clubes robustos e 
autossuficientes. Assim que os dirigentes forem eleitos, o 
clube patrocinador, Leões Orientadores e outros mentores 
deverão incentivá-los a tomar a dianteira das reuniões 
e atividades, delegando responsabilidades a outros 
associados para que também se envolvam. Contudo, 
tenha cuidado para não exagerar. Confira a capacidade de 
liderança que tenham e ofereça apoio e orientação, apenas 
quando necessário.
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Emblema de Estandarte de Unidade Familiar

O Emblema de Estandarte de Unidade Familiar é 
concedido aos novos clubes que recrutem 10 ou mais 
novos associados familiares no momento da fundação. O 
emblema de estandarte é enviado com a carta constitutiva 
do novo clube.

Emblema de Estandarte de Patrocinador de 
Novo Clube

O clube que patrocinar novos clubes receberá um emblema 
para ser colocado no estandarte do clube. O emblema 
geralmente é oferecido ao clube patrocinador durante a 
cerimônia de entrega da carta constitutiva.

Emblema de Estandarte de Clube Universitário

Os Lions clubes que patrocinam novos clubes universitários 
recebem um belo emblema de estandarte. O emblema é 
enviado ao governador de distrito, sendo normalmente 
outorgado durante a cerimônia de entrega da carta 
constitutiva.

Distintivo de Clube Universitário

O distintivo será oferecido a até dois Leões que ajudarem 
na formação de um Lions Clube Universitário, conforme 
determinado pelo governador de distrito. O prêmio é 
enviado, juntamente com o emblema de estandarte de 
clube universitário, sendo normalmente outorgado durante 
a cerimônia de entrega da carta constitutiva.

Emblemas de Estandarte de Núcleo

Os clubes que patrocinarem um núcleo receberão um 
Emblema de Estandarte de Núcleo. O emblema será 
enviado ao presidente do clube patrocinador assim que a 
documentação do núcleo for recebida e aprovada por Lions 
Clubs International.

Prêmio de Núcleo

Os representantes do núcleo são reconhecidos com um 
distintivo de prestígio pela formação do novo núcleo. O 
distintivo é enviado ao presidente do clube patrocinador, 
juntamente com o emblema de estandarte para ser 
conferido.

Prêmios pelo 
Desenvolvimento de 
Novos Clubes

A participação na formação de um novo clube é uma 
realização significativa. Para destacar a importância desta 
realização, Lions Clubs International oferece uma série de 
prêmios especiais para reconhecer os serviços prestados 
pelos Leões que se dediquem à extensão.

Prêmios de Extensão

Serão dados Prêmios de Extensão aos dois Leões que, 
na opinião do governador de distrito em exercício, tiverem 
prestado o maior nível de assistência na organização de um 
novo clube.

Serão oferecidos no máximo dois prêmios de extensão 
por novo clube. Os Prêmios de Extensão para a fundação 
de novos clubes são concedidos quando se chegar aos 
seguintes marcos: De 1 a 5, 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. As recomendações deverão 
ser anotadas na inscrição do clube e reportadas dentro de 
seis meses a partir da aprovação da carta constitutiva.

Os Prêmios de Extensão serão outorgados após o clube 
estar fundado por um ano e um dia. Os Prêmios de 
Extensão serão enviados ao governador de distrito para 
serem entregues aos organizadores do clube.

Prêmio de Extensão de Governador de Distrito

Os Prêmios de Extensão de Governador de Distrito 
oferecem reconhecimento aos governadores que fundaram 
um ou mais clubes dentro dos seus distritos. O distintivo de 
grande prestígio é personalizado para destacar o número de 
clubes constituídos durante o ano do respectivo mandato.

O Prêmio de Extensão de Governador de Distrito será 
outorgado ao ex-governador de distrito imediato, depois 
de 1° de junho, logo após o ano Leonístico do respectivo 
mandato. O prêmio indicará o número de novos clubes 
formados no ano Leonístico anterior que ainda estejam 
em dia com a associação até 31 de maio do próximo ano 
Leonístico.
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*  Pode incluir, entre outros, dirigentes eleitos, diretores de escolas, chefes de polícia e do corpo de bombeiros e 
administradores de hospitais.

**  Pode incluir, entre outros, médicos, contadores, dentistas, advogados e banqueiros.

Roda de Recrutamento

A Roda do Recrutamento é um método eficaz de criar listas de pessoas que possam estar interessadas 
em se afiliar ao clube. Distribua esta página em uma reunião ordinária. Para cada categoria da roda, um 
Leão experiente deve perguntar: "Quem é a pessoa certa?"

Exemplo: Qual parente você acha que gostaria de fazer uma contribuição para melhorar a comunidade? 
Dê aos associados um pouco de tempo para pensar sobre as escolhas e preencher o formulário Crie 
uma rede de Leões com o máximo de detalhes.

Líderes 
comunitários

Pessoas com 
que você faz 

negócios, 
colegas

Profissionais 
locais** Vizinhos

Membros de 
agregação 
religiosa

Parentes

Amigos
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Lista de Leões em potencial que sejam líderes importantes da comunidade
É fundamental identificar os líderes importantes dentro da comunidade e falar com eles antes do recrutamento. Como eles 
servem de exemplo, quando você obtiver o respectivo compromisso, será mais fácil recrutar outros associados.

Durante a fase de preparação, encontre os nomes e número de contado desses líderes. Quando seu workshop estiver 
aprovado, consulte o roteiro ao marcar compromissos com os consultores.

Líder comunitário Nome Telefone

Prefeito

Funcionário público municipal

Administrador municipal

Comandante de polícia

Comandante do corpo de 
bombeiros

Superintendente de escola

Diretor de escola

Outros líderes comunitários que você talvez queira recrutar são:

•  Gerentes de banco

•  Agentes de seguro

•  Gerentes de funerárias

•  Advogados

•  Médicos

•  Contadores

•  Proprietários e gerentes de lojas

Além disso, procure por moradores que sejam líderes importantes dentro da comunidade.

•  Moradores que sejam voluntários em diretorias ou comissões

•  Moradores que participem regularmente das reuniões da cidade

•  Moradores que já estejam envolvidos com outras organizações
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Comprimente a pessoa e lhe 
agradeça pela atenção.

Apresente-se e explique 
que está recrutando novos 

associados para o seu Lions 
clube na comunidade. Pergunte 

se está familiarizado com os 
Lions clubes.

Explique que haverá uma 
reunião informativa sobre o 

clube da comunidade. Convide 
a pessoa a vir e se informar 

mais. Forneça a data, horário e 
local da reunião.

Explique o compromisso de 
tempo e dinheiro pertinentes à 

afiliação ao clube.

Explique que o seu Lions 
clube representa um grupo 

que presta serviços formado 
por homens e mulheres 

interessados em melhorar a 
comunidade.

Pergunte o que sabe sobre 
o Lions. Explique que o seu 
Lions clube representa um 
grupo que presta serviços 

formado por homens e 
mulheres interessados em 
melhorar a comunidade.

Se já estiver familiarizado Se não estiver familiarizado

Roteiro para recrutamento 

O roteiro abaixo é um guia para se falar com possíveis associados. Ele se torna mais eficaz quando é 
adaptado a sua própria personalidade e quando houver sinceridade na mensagem.
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Pergunte se estaria interessado 
em se afiliar.

Peça que preencha o formulário 
para obter informações de 
contato e para que alguém 

possa fazer o acompanhamento.

Ofereça detalhes sobre a
reunião informativa e

Incentive-o a participar para 
receber mais informações.

Incentive-o a trazer o cônjuge, 
familiares ou amigos.

Agradeça a todos por terem 
vindo e incentive-os a entrar 

em contato se tiverem alguma 
dúvida antes da reunião.

Pergunte se sabe de alguém 
que possa estar interessado 

em se afiliar.

Deixe-o com informações 
sobre a reunião informativa 

caso mude de ideia ou 
conheça alguém que esteja 

interessado.

Entregue um formulário de 
afiliação 

e peça que o preencha.

Peça-lhe um cheque de US$ 
35,00 para cobrir a joia de 

admissão única. 

Pergunte se conhece alguém
que estaria interessado em 
se afiliar. Peça o número do 

telefone ou e-mail de cada um 
para que possa contatá-los.

Forneça informações sobre a 
próxima reunião e o incentive 
a trazer o cônjuge, familiares 

ou amigos.

Agradeça pela atenção 
e por se afiliar.

Agradeça a todos pela 
atenção.

Sim Talvez Não
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Modelo de agenda para a Reunião Informativa
  

Lions clube ________________________________________________________________________________  

Data ______________________________________________________________________________________

Local _____________________________________________________________________________________

1. Boas-vindas e apresentações

2. Breve história sobre Lions Clubs International

3. Visão geral sobre o serviço dos Leões

4. Discussão sobre a Avaliação das Necessidades Comunitárias

 • Que necessidades você acha que o _______________ clube possa apoiar na comunidade?

5. Requisitos para o desenvolvimento de novos clubes

  n  20 associados - associados novos ou transferidos

  n  Eleições dos dirigentes de clube

  n  Um local para reuniões  

  n  Envio da inscrição a Lions Club International 

  n  Joia de afiliação para cada associado (US$ 35.00 para novos associados, US$ 20 para associados transferidos)

6. Determinar a data, horário e local da próxima reunião
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Modelo de agenda para a Reunião Organizacional
  

Lions clube ________________________________________________________________________________  

Data ______________________________________________________________________________________

Local _____________________________________________________________________________________

1. Boas-vindas e apresentações

2. Breve história sobre Lions Clubs International

3. Identificar projetos de serviço

4. Priorizar os projetos

5. Processo de Desenvolvimento de Novos Clubes

  •  Discussão das funções dos dirigentes

  •  Processo de inscrição de clube 

6. Determinar a data, horário e local da próxima reunião
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Workshop de Desenvolvimento de Novos Clubes 
Modelos de e-mail dos organizadores do clube
Use os modelos abaixo como ferramentas de comunicação para a formação do novo clube.

Modelo de apresentação a líderes comunitários

Olá, (Líder comunitário),

Meu nome é (nome), sou do (nome do Lions Clube), e estamos formando um novo Lions clube em (nome da cidade).  Os 
Lions Clubes são uma rede de mais de 1,4 milhão de homens e mulheres distribuídos em 48.000 clubes de todo o mundo.  
Ajudamos onde houver necessidade. Em mais de 200 países ou áreas geográficas, em hospitais e casas de idosos, em 
regiões afetadas por catástrofes naturais, os Leões estão trabalhando - ajudando, liderando, planejando e apoiando. Como 
somos do local, conseguimos atender as necessidades específicas das comunidades. Como somos globais, podemos 
enfrentar os desafios que ultrapassem as fronteiras. Quando se trata de encarar desafios, nossa resposta é simples: Nós 
servimos. Isso é o que une os Leões de todo o mundo. 

Gostaríamos de marcar uma reunião com você para contar mais sobre o Lions e como podemos trabalhar juntos para 
apoiar as necessidades da comunidade de (nome da cidade).  Vou contatá-lo antes de (data) para agendar um horário.

Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo pelo (número do telefone e e-mail). Espero encontrá-lo em breve.

(Nome da pessoa)

(cargo Leonístico)

Modelo de e-mail convidando para a reunião informativa, dando acompanhamento a uma dica/
indicação 

Olá, __________________________________,

Gostaríamos de agradecer a você por dispor do seu tempo, reunindo-se com nossa equipe de recrutamento em (data de 
recrutamento).  Vamos realizar uma reunião informativa em (data). Você poderá se informar mais sobre o Lions e o impacto 
que podemos provocar juntos em (nome da cidade). 

A reunião informativa se realizará em (nome do local da reunião), que fica em (endereço do local) às (horário da reunião).  
Confirme sua presença para (pessoa e endereço de e-mail) até (data).

Se tiver alguma dúvida, entre em contato com (nome e e-mail).  Obrigado e esperamos o seu contato.

(Nome da pessoa)

(cargo da pessoa) 
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Modelo de e-mail convidando para a reunião organizacional como acompanhamento à dica/indicação

Olá, __________________________________,

Gostaríamos de agradecer a você por dispor do seu tempo, reunindo-se com nossa equipe de recrutamento em (data 
de recrutamento).  Sentimos sua falta na reunião informativa em (data), então queríamos convidá-lo para a reunião 
organizacional que se realizará em (data). Você poderá se informar mais sobre o Lions e o impacto que podemos causar em 
(nome da cidade). 

A reunião organizacional se realizará em (nome do local da reunião), que fica em (endereço do local) às (horário da reunião).  
Confirme sua presença para (pessoa e endereço de e-mail) até (data). Além disso, sinta-se à vontade para trazer um amigo.

Se tiver alguma dúvida, entre em contato com (nome e e-mail).  Obrigado e esperamos o seu contato.

(Nome da pessoa)

(cargo da pessoa) 
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Anotações:
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