
Dúvidas? Entre em contato com a Divisão do Desenvolvimento de Liderança pelo e-mail 
leadershipdevelopment@lionsclubs.org.

Uma nova oportunidade para o 
Desenvolvimento de Liderança
Anúncio do Programa de Subsídios para o Instituto de 
Desenvolvimento de Liderança

Todos os distritos múltiplos, distritos únicos e  distritos provisórios/regiões/
divisões sem distrito podem agora solicitar subsídio para um Instituto de 
Liderança para Leões Emergentes (ELLI) ou um Instituto Regional de Liderança 
Leonística (RLLI).

Cronograma para a solicitação

Áreas jurisdicionais 1, 2, 3, 4, 6, 7 e África

100%
das solicitações

atendidas

Subsídios disponíveis

US$ 4.500*
Até

para distritos múltiplos

Até

US$ 1.200*

para distritos únicos

Até

US$ 500*
para distritos provisórios/

regiões/divisões sem distrito

*Sem exceder as despesas efetivamente incorridas.

De maio a agosto de 2019

•  Todos os distritos múltiplos, distritos únicos e distritos provisórios/
regiões/divisões sem distrito se qualificam para solicitar fundos.

•  50% do valor total do subsídio será pago cerca de 30 dias antes do 
instituto.

Janeiro de 2019 Maio de 2019 Dezembro de 2019Agosto de 2019



Dúvidas? Entre em contato com a Divisão do Desenvolvimento de Liderança pelo e-mail 
leadershipdevelopment@lionsclubs.org.

Instituto Regional de 
Liderança Leonística (RLLI)

•  Prepara os Leões para cargos de liderança 
em âmbito distrital

•  O conteúdo contém tópicos fundamentais de 
liderança, como:

 •  Oratória
 •  Gestão de conflitos
 •  Estabelecimento de metas

•  Formato adaptável de instituto (programa 
flexível de 1 a 3 dias)

Para saber mais, leia o Guia de Planejamento 
do RLLI disponível em  lionsclubs.org/
institute-grant-program.

Instituto de Liderança para 
Leões Emergentes (ELLI)

• Prepara os Leões para liderança em âmbito de 
clube (aqueles que ainda não tenham servido 
como presidente de clube)

• Sessões especiais disponíveis apenas através 
do ELLI

 •  Gestão de mudanças
 •  Mentoreamento
 •  Pensamento criativo

• Currículo estruturado de ensino com 3 dias de 
duração

Para saber mais, leia o Guia de Planejamento do 
ELLI disponível em  lionsclubs.org/institute-
grant-program.

Áreas jurisdicionais 1, 2, 3, 4, 6, 7 e África

Qual é a diferença entre os 
dois institutos?


