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Bem-vindo ao E-Book do Presidente de Divisão!
Bem-vindo ao E-Book do Presidente de Divisão. Ele contém ferramentas e recursos para ajudá-lo a obter
êxito não apenas na sua função individualmente, mas também como membro de uma equipe de distrito
consistente em apoiar os clubes saudáveis da sua divisão.
É bem fácil navegar pelo E-Book! Basta clicar nos títulos que constam no Índice. A partir deles, você pode
clicar em links que vão levá-lo diretamente às ferramentas, recursos e documentos que tornam o seu
trabalho mais fácil.
Como presidente de divisão, você vai desempenhar um papel importante como o contato chave do distrito
em apoio aos clubes da divisão. Antes do seu mandato como presidente de divisão, talvez você possa achar
útil aprender sobre os diversos recursos disponíveis para ajudá-lo a obter êxito.
Recursos, treinamento e ferramentas que preparam você para o sucesso
O Centro dos Presidentes de Região e de Divisão facilita o acesso às informações que são relevantes para os
presidentes de região e de divisão.
•

Workshop para Presidente de Divisão – Este workshop conduzido por instrutor foi planejado para
que os presidentes de divisão e região cobram as responsabilidades que têm como presidentes,
presidindo o Comitê Assessor do Governador de Distrito e nas suas funções no Gabinete de Distrito.

•

Orientação para dirigentes de clube - As ferramentas para fazer treinamento autoguiado
individualmente estão disponíveis no Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC).

Programa do Leão Orientador Certificado - Uma das melhores maneiras das quais você pode se preparar
para aprender e entender sobre as funções dos dirigentes de clube e sobre o bom funcionamento do clube é
concluindo o curso de Leão Orientador Certificado. Este curso é atualizado regularmente com as versões
mais recentes das ferramentas de apoio a clubes.
Entenda as Estruturas Padrão de Clube e Modelo de Distrito
Os distritos se estruturam e funcionam especificamente para apoiar a saúde dos clubes. Os modelos de
estruturas ajudam você a entender a relação entre distritos e clubes.
•

Estrutura Padrão de Clube - Essa estrutura padrão mostra um reforço aos dirigentes de clube com
enfoque específico em liderança, quadro associativo e serviço.

•

Estrutura Modelo de Distrito - Esse modelo de estrutura mostra como o presidente de divisão serve
como o principal contato entre o governador de distrito e os dirigentes dos clubes por meio do
Comitê Assessor do Governador de Distrito.

•

Estrutura Modelo de Distrito Múltiplo - Esse modelo de estrutura mostra como o conselho de
governadores e presidente de conselho tratam dos assuntos do distrito múltiplo.
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O MyLCI serve como a sua principal conexão às informações
O seu governador de distrito cria a estrutura da divisão e região no MyLCI e então atribui clubes às divisões
específicas. Antes de que possa obter acesso ao MyLCI, o governador de distrito deve reportar você como
presidente de divisão da divisão na qual vai servir. Certifique-se de primeiro confirmar com o governador de
distrito que você já tenha sido designado como presidente de divisão no MyLCI no começo do seu mandato.
Crie sua conta Lion Account
A conta Lion Account permite que você acesse todos os formulários do Lions dentro do portal do associado:
MyLCI, MyLion, Learn (Centro Leonístico de Aprendizagem), Connect e Insights.
Instruções para se cadastrar e obter senha - Estas instruções fáceis vão ajudá-lo a conseguir acesso ao MyLCI,
caso você ainda não tenha configurado seu perfil.
Login no MYLCI - Quando faz o login no MyLCI, você obtém acesso às informações essenciais que podem
ajudá-lo a facilitar suas tarefas administrativas, bem como mantê-lo informado sobre os clubes.
•

Introdução, funções básicas - Este vídeo curto oferece uma breve apresentação das funções do
MyLCI.

•

Cadastramento e login - Informações para usuários novos e existentes.

•

Relatórios de associados - Essas informações podem ser obtidas antes mesmo do primeiro login no
MyLCI.

•

Relatório de Registros de Associados - Mostra a lista e o status dos clubes, contagem de associados e
data do último relatório de associados.

•

Vagas de Dirigentes de Clube - Lista os cargos de dirigentes de clubes que estão vagos em cada clube.

•

Resumo do Quadro Associativo - Resumo dos tipos e gênero dos associados por clube.

•

Relatórios Cumulativos - Relatórios cumulativos de associados e sumário de clube do ano Leonístico
até a data do relatório.

•

Relatório de Avaliação da Saúde dos Clubes - Mostra todas as informações importantes sobre a
situação do clube, contagem de associados e histórico de envio de relatórios para todos os clubes do
distrito.

•

Painel da Campanha 100 - Mostra informações estatísticas sobre o andamento da Campanha 100.

Suporte e resolução de problemas técnicos - E-mail: MyLCI@lionsclubs.org ou ligue para: (630) 4686900.
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Planeje a programação para o ano
Um bom planejamento começa com um calendário principal, para que você possa dedicar adequadamente
tempo aos eventos e obrigações necessários para o seu cargo. Certifique-se de confirmar as datas dos
principais eventos do distrito, eventos do distrito múltiplo e os do seu próprio clube.
Os seus primeiros trinta dias como Presidente de Divisão
Comunique-se com os dirigentes de clube recentemente eleitos na sua divisão. Informe-os que você estará
pronto para apoiá-los e para compartilhar as datas e locais das reuniões da divisão para que eles também
possam planejar com antecedência.
Eventos mensais
Enquanto servir como presidente de divisão, certifique-se de permanecer ativo nas reuniões e eventos do seu
próprio clube.
Eventos trimestrais
Uma das suas maiores responsabilidades é liderar as reuniões de divisão do Comitê Assessor do Governador
de Distrito. A maioria das reuniões de divisão são agendadas trimestralmente. Cada distrito tem algumas
tradições próprias quanto ao momento destas reuniões, mas elas estão normalmente atreladas às datas das
reuniões do gabinete de distrito para facilitar a comunicação de informações que sejam pertinentes no
momento.
As reuniões do gabinete de distrito são realizadas aproximadamente em cada trimestre do ano Leonístico, e
será solicitado que você participe e faça apresentações nelas.
Eventos semestrais
Conferências e reuniões de distrito ou de distrito múltiplo - Talvez seja solicitado que você faça
apresentações e participe, ou ajude a realizá-las nestes outros eventos de distrito ao longo do ano.
Eventos anuais

Uma das responsabilidades mais importantes do presidente de divisão é de incentivar e
convidar os associados dos clubes da sua divisão para participar de alguma ou das principais
convenções e eventos de aprendizagem para fazer amizades e obter conhecimentos que não
estejam restritos ao clube.
•

Convenção de Distrito - A convenção anual de distrito é um evento comemorativo que proporciona
oportunidades para serviços, companheirismo, aprendizado e reconhecimento. Você estará
altamente envolvido em muitos aspectos da convenção do distrito.
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•

Eventos de Distrito Múltiplo – A convenção anual de distrito múltiplo também proporciona outros
treinamentos e oportunidades para fazer contatos. Se o seu distrito múltiplo realiza uma
conferência na metade do mandato, talvez seja solicitado que você ajude com as sessões ou
apresentações.

•

Convenção Internacional - Este é o principal evento internacional de Lions Clubs International! A
LCICON é uma ótima página da web que proporciona a você um único local para tudo que precisar
para participar do principal evento internacional de Lions Clubs International, incluindo inscrições
online, locais, programas da convenção e excursões locais.

Eventos Internacionais
•

Calendário de eventos de Lions Clubs International - Este calendário da sede internacional para os
Leões e Leos contém os próximos eventos e importantes prazos para a solicitação de prêmios,
juntamente com informações sobre as iniciativas globais de serviço.

Eventos de âmbito de Área Jurisdicional
•

Fóruns de Lions Clubs International - Todos os Leões da área jurisdicional em que o fórum se realiza
estão convidados a participar.

O seu papel no Distrito
Como presidente de divisão, você é a ligação entre o distrito e os clubes. Você é o membro do gabinete de
distrito que está mais próximo dos clubes do seu distrito. Ao compreender as necessidades dos clubes da
divisão, você os ajuda a alcançar excelência no desenvolvimento da liderança, crescimento do quadro
associativo, serviços comunitários significativos e esforços de angariação de fundos para LCIF.
Visita a clubes e interação envolvente
Dedique tempo para se preparar antes de visitar cada um dos clubes da divisão. Veja aqui relatórios úteis
para obter informações sobre os principais indicadores da saúde do clube:
•

Avaliação da Saúde dos Clubes - Este importante relatório mensal oferece uma rápida análise dos
indicadores-chave da situação para todos os clubes do distrito.

•

Cerimônia de Posse dos Dirigentes – Pode ser solicitado a você dar posse a novos dirigentes de clube
como representante oficial do distrito no banquete anual do clube.

Reuniões do Comitê Assessor do Governador de Distrito (reuniões da divisão)
Uma das suas responsabilidades mais importantes é de liderar as reuniões do Comitê Assessor do
Governador de Distrito, também conhecidas como reuniões de divisão. Abaixo estão as ferramentas e
recursos para ajudá-lo a obter sucesso:
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•

Guia para a Reunião do Comitê Assessor do Governador de Distrito (Reuniões de Divisão) - Este guia
oferece ferramentas e dicas para uma reunião eficaz e significativa. As reuniões de divisão oferecem
uma oportunidade para os líderes de clube se reunirem para compartilhar ideias, desafios, melhores
práticas e histórias de sucesso.


Lista de verificação para preparar a reunião - Este arquivo preenchível pode ser utilizado
para gerenciar os detalhes de logística de cada reunião da divisão.



Planilha de Desafios e Oportunidades - Ofereça essa planilha aos dirigentes de clube antes
da reunião da divisão. Ela vai ajudar os dirigentes a se prepararem para uma discussão mais
direcionada.



Exemplo de formato: Ata da reunião - Ela pode ser usadas para registrar os trabalhos da
reunião da divisão.



Avaliação do Participante - Em cada reunião, forneça uma ficha de avaliação para cada
participante escrever suas opiniões sobre a importância da reunião de divisão para as
necessidades dos dirigentes do clube.



Relatório do Comitê Assessor do Governador de Distrito - Este pdf preenchível deve ser
preenchido diretamente depois de cada reunião da divisão e fornecido ao governador de
distrito, presidente de região e coordenadores de distrito da equipe global de ação
pertinentes àquela reunião específica.

Trabalhar com os Coordenadores da Equipe Global de Ação de Distrito
Os Coordenadores de Distrito da Equipe Global de Ação estão disponíveis para proporcionar a experiência
que têm nas áreas de desenvolvimento de Serviços, Quadro Associativo e Liderança para os clubes e
dirigentes de clubes da divisão. Familiarize-se com os Coordenadores da Equipe Global de Ação de Distrito e
envolva-os nas reuniões do Comitê Assessor do Governador de Distrito. Neste ano, os coordenadores de LCIF
de distrito têm um papel particularmente importante.
•

Equipe Global de Ação - Esta página da web oferece informações sobre a missão e meta da Equipe
Global de Ação.

Entre em contato com seus coordenadores de distrito da Equipe Global de Ação e convide cada um para uma
das reuniões de divisão para ajudarem os clubes conforme necessário.
Trabalhar com o Coordenador de LCIF de Distrito
Um papel importante que o coordenador de LCIF de distrito desempenha é o de visitar os clubes para
compartilhar informações e entusiasmá-los com o trabalho humanitário de LCIF. Eles visitam os clubes para
fazer apresentações sobre as iniciativas de LCIF, bem como para liderar as sessões informativas das reuniões
de divisão e distrito, e outras oportunidades de divulgação junto aos Leões.
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Campanha 100: LCIF Impulsionando o Serviço
Esta é a campanha de capital mais ambiciosa de LCIF, com a meta de obter mais ajuda e esperança do que
nunca, impulsionando o serviço para as próximas gerações. Peça ao seu coordenador de distrito para
participar de todas as reuniões de divisão, lhes pedindo que reportem:
• Mensagens-chave da campanha
• Notícias sobre o progresso da Campanha
• Práticas recomendadas e dicas para arrecadação de fundos
• Atividade sobre subsídios na divisão

Recursos para a Qualidade do Clube
•

Iniciativa para a Qualidade do Clube - O Processo de Excelência de Clube é um processo interativo e
divertido, que une os associados para que vejam como o clube está hoje e como será amanhã.

•

O seu clube, a sua maneira! - Este recurso oferece ideias de maneiras pelas quais os clubes podem
personalizar as reuniões, proporcionando uma experiência agradável aos associados.

•

Modelo para um Clube mais Forte - Esta ferramenta orienta o clube ao longo do processo de
desenvolvimento e implementação de um plano de ação.

•

Recursos para o Clube - Esta página da web é um grande ponto de partida para os dirigentes do
clube.

•

E-Clubhouse - Esta página da web é onde os clubes podem criar o seu próprio website gratuito.

•

Melhores Práticas para a Transparência Financeira - Este simples guia oferece os princípios básicos
para manter aberta e transparente as práticas de contabilidade para o clube ou distrito.

E-Books de Dirigentes de Clube
Cada dirigente de clube tem agora um e-book de recursos como referência para as ferramentas e materiais
para obter sucesso no papel de líder do clube. Familiarize-se com cada um deles para ajudar os dirigentes a
cumprirem suas funções. Cada e-book está organizado para guiar, de forma cronológica, o dirigente ao longo
das tarefas do ano Leonístico típico dos clubes.
•

E-Book do Presidente e Primeiro Vice-Presidente do Clube

•

E-Book de Secretário do Clube

•

E-Book de Tesoureiro do Clube

•

E-Book de Assessor do Quadro Associativo do Clube

•

E-book de Assessor de Serviços do Clube
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•

Guia do Assessor de Comunicações de Marketing do Clube

•

Coordenador de LCIF de Clube

Recursos para fortalecer clubes em dificuldades
•

Reestruturação e reativação de clubes - Há diversos níveis de apoio para ajudar a fortalecer os
clubes fracos e reativar os clubes que foram cancelados ou colocados em status quo.

•

Reestruturação de Clubes: A reestruturação de clubes permite que os governadores de distrito
tenham mais flexibilidade para concentrar os esforços em apoiar clubes fracos, eliminando as
limitações das visitas. A reestruturação de clubes visa as áreas de reestruturação, recrutamento de
novos associados, treinamento de dirigentes e prestação de importantes serviços comunitários. Para
clubes que precisem de assistência, preencha o Formulário de Reestruturação de Clubes e obtenha
as devidas assinaturas.

•

Formulário de Recomendação de Status Quo - Este formulário é usado para recomendar que um
clube seja colocado em status quo por deixar de cumprir qualquer uma das Obrigações dos Clubes.
Consulte o Manual de Normas da Diretoria, Capítulo V.

•

Relatório de Reativação do Clube - Este formulário é necessário tanto para os clubes que desejem
sair do Status Quo como para aqueles que queiram rescindir o cancelamento da carta constitutiva
(dentro de um período de doze meses do cancelamento).

•


Normas de Suspensão Financeira - Este é um tipo de Status Quo que se refere
especificamente à falta de pagamento das quotas internacionais.

•

Status Protetor - Consulte o Manual de Normas da Diretoria, Capítulo V, Parágrafo F. O governador
de distrito pode solicitar este status para um clube em uma área com distúrbios civis ou políticos ou
calamidades naturais catastróficas.

•

Programa de Leão Orientador e de Leão Orientador Certificado - Este programa foi criado para
ajudar os novos clubes a terem êxito, mas também está disponível para apoiar clubes mais velhos
que queiram se renovar e retomar o enfoque.

Como reportar preocupações a LCI e solicitar apoio de LCI - Se você tiver dúvidas ou preocupações sobre um
clube do seu distrito, envie um e-mail para clubstatus@lionsclubs.org.

Reconhecimento/Prêmios
•

Prêmio de Excelência de Clube - Os clubes e distritos que excederem as expectativas em serviço
comunitário, aumento de associados, comunicação e administração organizacional podem se
qualificar para os tão prestigiados Prêmios de Excelência.
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•

Prêmios de Presidentes de Divisão e Região - Seguindo as etapas descritas nos critérios de
premiação, você saberá mais sobre os programas disponíveis, ajudará os clubes a cumprirem suas
metas e participará de atividades que desenvolverão as suas habilidades como líder Leão.

•

Programa de Clubes Modelo -- Ser um Clube Modelo exige trabalho de equipe, uma atitude positiva,
liderança e coragem, qualidades que, quando praticadas e aprimoradas, produzem resultados
incríveis. Definir a meta de se tornar um Clube Modelo é uma excelente maneira de um clube se
unir para apoiar uma área de causa importante para ele e ser reconhecido pelas suas realizações.

Como promover harmonia entre os clubes constituídos
Documentos de governança
•

Estatuto e Regulamentos Internacionais - Este é o documento de governança fundamental da
associação.

•

Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito Múltiplo - Este arquivo PDF também está disponível
como documento do Word para servir como modelo, o qual o conselho pode consultar para atualizar
o seu próprio documento regente.

•

Estatuto e Regulamentos Padrão de Distrito -Este arquivo PDF também está disponível como um
documento do Word para servir como modelo, o qual o gabinete pode consultar para atualizar seu
próprio documento regente.

•

Estatuto e Regulamentos Padrão de Clube -Este arquivo PDF também está disponível como um
documento do Word para servir como modelo, o qual o clube pode consultar para atualizar seu
próprio documento regente.

•

Manual de Normas da Diretoria – Esta página inicial dispõe de hiperlinks para cada capítulo
individualmente, os quais contem importantes normas que você consultará muitas vezes e
respeitará.

Aspectos legais e técnicos
•

Diretrizes para uso de fundos - Fornece orientação sobre o uso apropriado de fundos públicos ou de
fundos administrativos para os clubes e distritos.

•

Programa de Seguro contra Terceiros - A Associação de Lions Clubs possui um programa de seguro
empresarial contra terceiros que cobre os Leões em âmbito mundial. Todos os clubes e distritos
estão automaticamente assegurados.

•

Apólices de seguro - A fim de agilizar o processo de emissão das apólices de seguro, agora você
mesmo pode criar apólices de seguro online.

•

Seguro suplementar - Além da cobertura automática mencionada acima, Lions Clubs International
oferece agora Cobertura Suplementar de Seguro para clubes e distritos nos Estados Unidos,
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incluindo Responsabilidades para Diretores e Dirigentes por Crime/ Lealdade, Seguro de
Responsabilidade Adicional e Seguro contra Acidentes.
•

Visão Geral das Marcas Registradas do Lions - Estas diretrizes são para ajudar a compreender o uso
apropriado do emblema e marcas do Lions, e quando a aprovação seja necessária.

•

https://lionsclubs.org/pt/footer/connect/your-privacyNormas de Privacidade de Lions Clubs
International e da Fundação de Lions Clubs International - Lions Clubs International (LCI) e LCIF
reconhecem a importância de proteger as informações pessoais dos nossos associados.

Como evitar e resolver disputas
O objetivo dos Procedimentos de Resolução de Disputas (PRD) é oferecer um mecanismo para resolver
disputas na organização de Lions sem a necessidade de uma audiência probatória formal. Visando atingir
esta meta, a Diretoria Internacional adotou as regras de procedimentos para apresentação de queixas,
disputas, ou reclamações que surgirem devido a questões quanto ao Estatuto e Regulamentos Internacionais,
Normas da Diretoria Internacional ou assuntos que possam surgir em âmbito de clube ou distrito (único, sub
e múltiplo). Os associados têm a obrigação de apresentar todas as queixas, disputas ou reclamações de
acordo com o Estatuto e Regulamentos Internacionais e normas e procedimentos adotados pela Diretoria
Internacional. Consequentemente, a Diretoria Internacional adotou o Procedimento de Resolução de
Disputas de Clube, Procedimento de Resolução de Disputas de Distrito e Procedimento de Resolução de
Disputas de Distrito Múltiplo como sendo as normas aceitas pelo PRD para resolver os assuntos Leonísticos
em âmbito de clube, distrito e distrito múltiplo.
•

Diretrizes sobre Resolução de Disputas - O objetivo destas diretrizes é orientar os Leões, clubes e
distritos (únicos, sub e múltiplos) sobre como seguir os Procedimentos de Resolução de Disputas de
Clube, de Distrito e de Distrito Múltiplo quando os conflitos não puderem ser resolvidos através de
processos informais. Tais diretrizes suplementam as normas adotadas pela Diretoria Internacional e
não têm a intenção de substituir tais normas.

•

Procedimento para Resolução de Disputas de Clubes - Este procedimento foi criado para ser usado
na resolução de problemas dentro de um clube.

•

Procedimento para Resolução de Disputas de Distrito - Este procedimento foi criado para questões
entre clubes ou entre clube(s) e a administração do distrito relativas ao estatuto, regulamentos e
normas do distrito.

•

Procedimento para a Resolução de Disputa de Distrito Múltiplo - Este procedimento foi criado para
disputas relativas a questões entre quaisquer clubes ou subdistritos do distrito múltiplo, ou qualquer
clube ou subdistrito e a administração do distrito múltiplo.

•

Procedimento para queixa relativa a eleições de Governador de Distrito/Vice-Governador de Distrito
- Este documento contém as regras do procedimento para a audiência de queixas estatutárias
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referentes a irregularidades em eleições de governador, primeiro e segundo vice-governador de
distrito.

Sede de Lions Clubs International
https://lionsclubs.org/pt/footer/contact-usEntre em contato conosco - Esta página da web contém
informações para contato, endereços de e-mail e números de telefone, bem como a descrição das principais
funções de apoio para cada divisão.
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