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Sobre Lions Clubs 
International 
Lions Clubs International é a maior 

organização de clubes de serviço do 

mundo, com mais de 1,4 milhão de 

associados em todo o mundo. Hoje, temos 

cerca de 48.000 Lions clubes em mais de 

200 países e áreas geográficas. 

Independentemente do idioma que falem, 

da religião que pratiquem ou tendência 

política que apoiem, todos os Leões têm um 

vínculo comum - ajudam os necessitados. 

 

Lions Clubs International visa empoderar os 

voluntários para que possam servir as 

comunidades, atender necessidades 

humanas, fomentar a paz e promover a 

compreensão mundial através dos Lions 

clubes.  
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Conheça o Programa 
de Leo Clubes 
Os Leos são parte integral da família 

Leonística, com sua própria rede global de 

mais de 7.300 Leo clubes em mais de 150 

nações. Este escopo internacional promove 

uma identidade global singular entre Leos, 

bem como entre Leões. Os Leo clubes 

oferecem aos jovens a oportunidade de se 

desenvolverem e contribuírem individual e 

coletivamente como membros responsáveis 

da comunidade local, nacional e 

internacional. 

 
Uma história inspiradora 

Em 1957, o Lions Clube de Glenside do 

estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, 

patrocinou o primeiro Leo clube do mundo - 

Isto é 
ser Leo 
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Leo clube da Abington High School - com 

35 alunos. Uma década depois, a diretoria 

de Lions Clubs Internacional adotou o 

Programa de Leo Clubes como programa 

oficial da associação. 

 

Por meio do Programa de Leo Clubes, os 

jovens desenvolvem e praticam habilidades 

organizacionais, sociais e de liderança, por 

meio da participação em atividades e 

projetos de serviço de Leo clubes. O 

envolvimento nessas atividades 

normalmente incita o compromisso de 

ajudar ao próximo ao longo da vida, ao 

mesmo tempo em que proporciona 

melhorias às comunidades. 

 
O lema dos Leos 

“Liderança, Experiência e Oportunidade”. O 

nosso lema é simples, mas forte. É isso que 

os associados Leos encontrarão e 

desenvolverão à medida que avançam na 

jornada de afiliação. 

 

Liderança                                

Desenvolva as suas habilidades de 

organizador de projetos, gerenciador do 

tempo e líder de equipe.  

 

Experiência                                 

Descubra como o trabalho em equipe e a 

colaboração mútua podem levar 

mudanças positivas a sua comunidade. 

 

Oportunidade                                      

Crie conexões para a vida toda e confira o 

impacto provocado pelo serviço que você 

presta à comunidade.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como começar um Leo clube - 
o que você precisa saber 

Seja ligado às comunidades ou às escolas, 

os Leo clubes proporcionam aos 

associados companheirismo e crescimento 

pessoal que advém da participação em 

projetos de serviços comunitários, funções 

sociais e atividades voltadas ao 

desenvolvimento de liderança. 

 
Tipos de Leo Clubes 

Os Leo clubes com base na comunidade 

oferecem afiliação a qualquer jovem 

elegível dentro da área local do Lions clube, 

tendo um associado do Lions clube 

patrocinador servindo como conselheiro do 

Leo clube. Esses clubes se reúnem em um 

local adequado da comunidade, embora 

possam se reunir virtualmente ou tenham 

uma programação híbrida de reuniões.  

 

 
 
e 
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Os Leo clubes com base na escola 

atraem associados de uma escola local, e 

algumas escolas podem cobrar do Lions 

clube para ter um clube. Esses tipos de 

clubes muitas vezes requerem a nomeação 

de um conselheiro estudantil, normalmente 

um professor, orientador ou administrador 

da escola para atuar como um elemento de 

ligação entre a escola e o Leo clube. O 

conselheiro estudantil também oferece 

assistência ao conselheiro do Leo clube, 

que é um associado do Lions clube 

patrocinador. A escola tem que concordar 

em cumprir as responsabilidades inerentes 

ao Programa de Leo Clubes, e o Leo Clube 

tem que concordar em cumprir as normas, 

exigências quanto a seguro e regulamentos 

da escola. O Leo clube fica sujeito às 

mesmas regras estabelecidas pelas 

autoridades escolares para todas as 

organizações estudantis e atividades 

extracurriculares. Antes do Leo clube ser 

organizado, o Lions clube e a escola 

deverão concordar sobre os procedimentos 

a serem adotados para a organização das 

atividades do clube, dentro e fora da escola, 

que deverão seguir as regulamentações da 

escola e às normas da diretoria de Lions 

Clubs International. Esses clubes 

normalmente se reúnem na escola, porém 

podem também se reunir virtualmente ou 

ter uma programação híbrida de reuniões.  

Faixas de Leo clubes 

Os Leo clubes são também divididos em 

duas faixas: Alfa e Ômega. 

 

Leo clubes Alfa  

Esta faixa se destina a jovens entre 12 e 

18 anos de idade, tendo como enfoque o 

desenvolvimento social e individual dos 

adolescentes e pré-adolescentes. 

 

Leo clubes Ômega  

Esta faixa foi criada para jovens adultos 

entre 18 e 30 anos de idade. Os Leo 

Clubes Ômega foram criados para ajudar 

os jovens adultos a crescerem pessoal e 

profissionalmente. 

 

 

 

 

 

FATO 

INTERESSANTE 
Os Leos Ômega podem 

continuar a fazer parte do 

programa até completarem 

31 anos de idade. 
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Patrocine um Leo 
clube 

Faça a diferença 

Ao patrocinar um Leo clube, você pode 

trazer uma nova energia para o seu Lions 

clube e, ao mesmo tempo, oferecer 

oportunidades de liderança e serviço aos 

jovens da sua comunidade. Um Leo clube 

pode aumentar a exposição do seu clube à 

comunidade, sendo visto por novos 

públicos, incluindo jovens profissionais, 

estudantes, pais e famílias. O patrocínio de 

um Leo clube proporciona aos Leões a 

oportunidade de mentorear possíveis 

líderes da comunidade e recrutar futuros 

associados de Lions clubes.  

 

O Lions clube patrocinador deve orientar e 

motivar os Leos envolvidos no programa. 

Ao trabalhar com Leos, os Leões 

asseguram que o Leo clube patrocinado 

funcione dentro das normas de Lions Clubs 

International e se beneficie das mesmas. 

 

Antes de iniciar um Leo clube, é importante 

que o Lions clube tenha todos os seguintes:  

 

• Apoio de todos os associados do 

Lions clube.  

• Disponibilidade e tempo para se 

comprometer com o programa a longo 

prazo. 

• Um associado atual para servir como 

conselheiro de Leo clube. Saiba mais 

sobre como escolher o conselheiro 

certo na página 15. 

• Boa situação financeira para custear a 

taxa anual do Leo clube. 

• Compreensão e vontade de seguir os 

regulamentos pertinentes de 

segurança infantil. 

• Abertura a novas ideias e diferentes 

abordagens de serviço. 

 

O Lions clube patrocinador deve orientar o 

Leo clube das seguintes maneiras, 

conforme concordado por ambos os clubes:  

 

• O conselheiro de Leo clube ou um 

associado do Lions clube patrocinador 

deve participar de todas as reuniões 

do Leo clube ou da respectiva 

diretoria. 

• Os Leos devem enviar cópias das 

atas das reuniões de clube e de 

diretoria para serem analisadas pelo 

Lions clube. 

 

Lions Clubs International fortemente 

recomenda que o Lions clube patrocinador 

verifique e siga as leis e os costumes locais 

que imponham a cláusula de atestado de 

bons antecedentes para adultos que 

trabalhem com os jovens. 
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Organize um Leo clube 

O sucesso de um Leo clube depende do 

envolvimento ativo dos Leões e do 

conselheiro de Leo clube. Assim que 

um Lions clube resolver patrocinar um 

Leo clube, ele deve seguir as seis 

etapas para oficialmente organizar o 

clube. 

 

1. Defina uma estrutura 

Comece nomeando um comitê de 

associados do Lions clube 

interessados em formar um Leo 

clube. O comitê deve analisar e 

entender as necessidades da 

comunidade para determinar se o 

novo Leo clube terá como base a 

comunidade ou a escola, será Alfa 

ou Ômega. Entre em contato com o 

assessor de Leo clubes de distrito ou 

distrito múltiplo para saber mais 

sobre Leo clubes e receber 

orientação.  

 

2. Divulgue o clube e identifique os 

possíveis Leos 

Divulgue a oportunidade oferecida à 

comunidade por meio do novo clube 

através da rede do Lions e da mídia 

social. Anote nomes de possíveis 

Leos nas escolas, universidades, 

faculdades, igrejas, grupos de 

jovens, amigos e parentes.  

3. Convide os possíveis Leos para 

uma reunião informativa 

Usar a mídia social, notícias locais e 

avisos para convidar jovens para 

uma reunião informal é uma ótima 

maneira de divulgar e despertar o 

interesse no seu clube. Explique a 

filosofia do Programa de Leo Clubes 

e responda às perguntas sobre os 

requisitos para afiliação ao Leo 

clube. Você pode convidar Leos de 

outros clubes para compartilhar suas 

experiências e o que aprenderam 

sendo Leo. Durante a reunião, 

distribua o Formulário de Afiliação ao 

Leo Clube Alfa (Leo50-

A) ou Formulário de Afiliação ao Leo 

Clube Ômega (Leo50-O) e convide 

os jovens interessados a se 

afiliarem. Recolha esses formulários 

na reunião de fundação. 

 

4. Organize uma reunião de 

fundação 

Organize uma reunião de fundação 

de Leo clube para aceitar 

formalmente o Estatuto e Estatutos 

de Leo Clube, eleger os dirigentes do 

Leo clube, determinar os horários e 

locais das reuniões do clube e 

discutir projetos em potencial. Os 

dirigentes incluem presidente, vice-

presidente, secretário, tesoureiro e 

três integrantes da diretoria. Os 

dirigentes devem receber uma visão 

geral de suas funções antes da 

reunião.   

https://www.lionsclubs.org/resources/79863644
https://www.lionsclubs.org/resources/79863644
https://www.lionsclubs.org/resources/79863644
https://www.lionsclubs.org/resources/79863711
https://www.lionsclubs.org/resources/79863711
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5. Preencha a papelada necessária 

Colete as assinaturas adequadas 

necessárias para completar 

o Relatório de Organização de Leo 

Clube (Leo-51). Forneça uma lista 

com os nomes dos associados 

fundadores, enviando-a à sede de 

Lions Clubs Internacional. Depois de 

recebido na sede, todo o processo 

de certificação pode levar de quatro 

a seis semanas para ser finalizado. 

 

Assim que o clube for criado, o 

conselheiro do Leo clube ou Lions 

clube patrocinador tem que reportar 

todos os associados do Leo clube no 

MyLCI. Todos os associados do Leo 

clube reportados terão acesso a uma 

conta Lion account, onde podem ver 

seus serviços. O presidente e 

secretário do Leo clube terão acesso 

ao MyLCI e MyLion® para reportar 

associados e atividades de serviço.  

 

6. Planeje uma cerimônia de posse                                    

Assim que o Relatório de 

Organização de Leo clube for 

aprovado, o Lions clube patrocinador 

deve organizar uma reunião para 

entregar o Certificado de 

Organização e dar posse aos 

dirigentes do Leo clube. Lance o Leo 

clube com uma cerimônia de posse e 

certifique-se de convidar: 

 

• associados do Lions clube 

• pais dos associados do Leo clube 

• representantes da escola e/ou da 

comunidade 

• dirigentes de distrito Lions e Leo, 

assessores de Leo clubes de 

distrito/distrito múltiplo  

• representantes da mídia local 

 

 

  

 
 
 

https://www.lionsclubs.org/resources/79863707
https://www.lionsclubs.org/resources/79863707
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Obrigações financeiras 

Taxa de organização de Leo clube 

A taxa de organização de um Leo clube 

é de US$ 100 ou o equivalente na 

moeda nacional. Essa taxa única inclui: 

 

• os custos envolvidos no 

processamento do Relatório de 

Organização de Leo clube 

• um certificado de organização 

• kit para dirigentes de Leo clube 

• kit para patrocinadores de Leo 

clube 

• distintivos de lapela de Leos para 

cada um dos associados originais 

do Leo clube 

 

A associação emite uma taxa anual de Leo 

cobrada de todos os Lions clubes que 

patrocinam um Leo clube. Todos os Lions 

clubes que patrocinem um Leo clube 

receberão uma cobrança única anual de 

US$ 100,00. Se um Leo clube for 

cancelado, tem que ser recebido 

o Formulário de Encerramento de Leo clube 

(Leo-86) pelo Departamento do Programa 

de Leo Clubes até 31 de outubro para que o 

crédito pela taxa seja recebido somente 

para o ano vigente. 

 

 

 

Conduza o Leo clube 
ao sucesso 

Dirigentes de Leo clube  

Os dirigentes de Leo clube lideram os 

esforços de desenvolvimento do quadro 

associativo e planejam atividades de 

serviços. Ao aceitar um cargo de 

dirigente, os associados têm a 

oportunidade de desenvolver suas 

habilidades de liderança e dar passos 

maiores no seu futuro desenvolvimento 

profissional. 

 

O sucesso de um Leo clube depende da 

dedicação dos seus líderes. Quando os 

dirigentes Leos demonstram um maior 

nível de comprometimento em divulgar 

os ideais do Programa de Leo Clubes, o 

Leo clube, o Lions clube patrocinador e 

a comunidade acabam sentindo mais 

orgulho e satisfação. Os líderes Leos 

tomam várias decisões que afetam o 

sucesso e o futuro do clube. 

 

Os associados de Leo clubes procuram 

a orientação dos líderes. Desta forma, é 

importante que os que os dirigentes de 

Leo clubes demonstrem integridade, 

tenham a capacidade de se comunicar 

e inspirar, além de identificarem as 

necessidades e interesses individuais 

dos associados. 

 

http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/leo86.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/PO/pdfs/leo86.pdf
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Diretoria de Leo clube 

O presidente, vice-presidente, 

secretário, tesoureiro e três associados 

eleitos do Leo clube formam a diretoria 

do clube que trata dos assuntos do 

clube e autoriza todas as respectivas 

despesas. O Leo clube tem que eleger 

três diretores dentre os associados em 

pleno gozo dos seus direitos. Os clubes 

devem considerar a nomeação de 

diretores com responsabilidades nas 

seguintes áreas:  

 

• Recrutamento de associados 

• Serviços 

• Angariação de fundos/Fundação 

 

O Leo clube também pode decidir 

nomear assessores para lidarem com 

responsabilidades específicas 

relacionadas ao clube.  

 

Presidente de Leo clube 

O presidente é eleito pelos companheiros 

Leos para gerenciar o clube e comandar as 

reuniões da diretoria. Os presidentes de 

clubes estabelecem metas para os clubes e 

motivam os associados a participarem dos 

projetos. O presidente deve definir metas 

anuais de transição de Leos para Leões. 

Visite a página de dirigentes de Leo clubes 

na web para obter guias e recursos. Eles 

também instruem os outros dirigentes de 

clube quanto às suas responsabilidades e 

facilitam o processo de tomada de 

decisões. Trabalhando com o secretário de 

clube, o presidente envia, observando os 

prazos, os relatórios de associados e 

serviços para Lions International por meio 

do MyLion® e do MyLCI, que podem ser 

acessados criando uma Lion account.  
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O principal recurso do presidente de Leo 

clube é o conselheiro de Leo clube. Caso o 

clube seja ligado à escola, um professor, 

conselheiro ou administrador poderá atuar 

como conselheiro estudantil. Os 

presidentes de Leo clubes também podem 

contatar outros Leões dedicados ou ex-

líderes de Leo clubes para orientá-los. Ao 

usarem esses recursos humanos, os 

presidentes podem aprimorar suas próprias 

qualidades de liderança, enquanto também 

ajudam os associados do clube a formarem 

uma equipe de sucesso. 

 

Vice-presidente de Leo clube  

O vice-presidente é um Leo que auxilia o 

presidente ao longo do ano e é responsável 

por identificar oportunidades de 

desenvolvimento de liderança. Se o 

presidente de clube não puder completar o 

mandato, o vice-presidente assumirá 

também as funções de presidente. É 

fundamental que o vice-presidente garanta 

que seja identificado e incentivado 

treinamento para os associados, 

encontrando oportunidades para os 

associados dos clubes participarem de 

treinamentos de liderança oferecidos por 

Lions Clubs International, bem como de 

outros programas.    

 

Secretário de Leo clube  

O secretário de clube é um Leo que 

mantém os registros do clube e atas 

das reuniões. O secretário mantém os 

registros dos dirigentes, indicações aos 

comitês, registros de frequência, de 

associados e atividades de serviços. 

Eles também são responsáveis por 

reportar os dirigentes, associados e 

atividades de serviço do Leo clube 

online para Lions Clubs International 

através do MyLion® (encontrado no Lion 

account) e o Lions clube patrocinador. 

 

Tesoureiro de Leo clube 

O tesoureiro é um Leo que administra e 

mantém o registro preciso das receitas e 

despesas do clube. O dinheiro do clube 

deve estar em uma de duas contas - na 

conta administrativa e na conta de 

atividades - que têm que ser mantidas 

separadas. Você pode aprender mais sobre 

essas contas na página 17. 

 

Comitês 

A participação nos comitês de Leos oferece 

uma excelente oportunidade aos 

associados do clube de se envolverem em 

atividades, gerando trabalho em equipe e 

habilidades de liderança. Os comitês 

também ajudam os líderes Leos a 

organizarem atividades no decorrer do ano. 

O presidente pode indicar diretores ou 

assessores de clube para cada comitê, e os 

comitês podem incluir o projeto, finanças e 

quaisquer outros comitês permanentes 

considerados necessários para o 

funcionamento do clube.  
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Conselheiro de Leo clube  

O conselheiro de Leo clube é 

fundamental para o sucesso do clube, 

pois está lá para fornecer orientação 

aos líderes do clube. Esses indivíduos 

são Leões indicados pelo Lions clube 

patrocinador e são responsáveis por 

orientar os dirigentes do Leo clube, 

garantindo a gestão administrativa do 

clube, além de reportar associados, 

atividades de serviço, contas bancárias 

e supervisionar as atividades do clube.  

 

Escolha do conselheiro de Leo 
clube certo 

O conselheiro de Leo clube certo pode 

garantir o sucesso do seu Leo clube. Ao 

escolher o conselheiro do seu Leo 

clube, considere nomear alguém que:  

 

• Goste e/ou tenha interesse em 

trabalhar com jovens 

• Seja flexível e aberto a novas 

ideias  

• Tenha tempo e consiga participar 

de todas as reuniões e 

treinamentos de Leo clube quando 

necessário 

• Seja capaz de estabelecer uma 

relação positiva e cooperativa com 

jovens 

Conheça a sua função como 
conselheiro 

Os conselheiros de Leo clube têm muitas 

funções no clube e podem precisar mudar 

de responsabilidades a qualquer momento. 

Essas funções podem incluir o seguinte. 

 

Mentor 

Os conselheiros ensinam e apoiam os 

dirigentes do Leo clube e ajudam os 

associados a alcançar seu potencial como 

líderes. Eles também ensinam aos Leos a 

importância do planejamento e da 

organização. 

 

Motivador 

Os conselheiros entendem as nuances de 

motivar os jovens e os fatores que podem 

empoderá-los, como a aceitação dos 

colegas, o reconhecimento pelas 

realizações e um senso de realização 

pessoal. Mesmo que os conselheiros 

devam inspirar os Leos a participarem de 

atividades de serviço, eles não devem 

impor suas opiniões. 

 

Conselheiro  

Os conselheiros escutam os Leos e 

entendem suas necessidades. Eles têm 

que saber quando aconselhar um grupo e 

quando deixar que os Leos se 

encarreguem e tomem suas próprias 

decisões. Os conselheiros têm que estar 

familiarizados com o Estatuto e 

Regulamentos Padrão de Leo Clube, 

disponível no website de Lions Clubs 

International no Manual de Normas da 

Diretoria.  

 



 
16 |    Manual do Programa de Leo Clubes       

Elemento de ligação  

Os conselheiros servem como uma 

ponte entre o Lions clube patrocinador 

e o Leo clube. Eles informam os Lions 

clubes sobre as atividades dos Leos e 

promovem o estabelecimento de uma 

relação saudável entre os dois clubes. 

É crucial que os conselheiros também 

criem um roteiro para ajudar na 

transição dos Leos para associados 

de Lions clubes. 

 

Exemplo no servir  

Os conselheiros dão o exemplo e 

demonstram compaixão pelas suas 

comunidades e outras pessoas, 

ajudando os associados do Leo clube 

a compreender os aspectos altruístas 

e solidários do serviço comunitário. 

 

A seção dos Leos no site de Lions 

Clubs International é um ótimo recurso 

para encontrar dicas e ferramentas 

para conselheiros, com informações 

sobre como ser um mentor eficaz de 

um Leo clube, bem como um 

elemento de ligação bem-sucedido 

entre um Leo e um Lions clube. 

 

 

Responsabilidades como 
conselheiro de Leo clube Alfa e 
Ômega 

A experiência que um Lions clube tem com 

o Leo clube será única de acordo com o 

tipo de Leo clube que o Lions clube decidir 

fundar. Os Leo clubes Alfa consistem de 

jovens de 12 a 18 anos. Esses Leos 

geralmente são alunos que buscam 

aprender sobre serviço enquanto usufruem 

de camaradagem e união. Essa 

combinação de diversão e responsabilidade 

ajuda a preparar este grupo para o sucesso 

à medida que aprendem o que significa ser 

um líder. Um conselheiro de Leo clube Alfa 

precisará fornecer mais orientação, 

supervisão prática e garantir que todos os 

serviços estejam em conformidade com as 

leis de segurança infantil. Os pais e escolas 

desempenham um papel importante no 

serviço dos Leos.  

 

Os associados de um Leo clube Ômega 

são estudantes universitários e jovens 

profissionais de 18 a 30 anos que pegam 

esse conhecimento básico e o aproveitam 

para desenvolver ainda mais suas 

habilidades de liderança. Os Leos podem 

ter um senso mais aprofundado de 

comunidade dentro de um Leo clube 

Ômega, criando relacionamentos e 

conexões que podem ajudá-los a alcançar 

mais sucesso ao longo da vida. O papel do 

conselheiro de Leo clube Ômega é mais de 

um guia, motivador e elemento de ligação. 

O conselheiro de Leo clube deve 

empoderá-los e lhes dar espaço para 

administrar seus próprios Leo clubes para 

que se desenvolvam profissional e 

pessoalmente.  
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Administração do clube 

Contas bancárias do clube  

Cada Leo clube tem duas contas 

bancárias distintas: conta administrativa 

e conta de serviços. 

 

• A conta administrativa contém 

joias de novos associados e 

quotas de associados do clube. 

Esses fundos são utilizados para a 

administração do clube e para 

cobrir outras despesas 

operacionais. 

 

• A conta de atividades contém o 

dinheiro arrecadado de campanhas 

públicas para a angariação de 

fundos. Esses fundos públicos são 

usados para apoiar as atividades 

de serviços comunitários do clube 

e têm que ser usados para fins 

caritativos, conforme orientação 

dos associados do clube. O 

tesoureiro desembolsa os fundos 

do clube quanto autorizado pela 

diretoria do Leo clube. Todos os 

meses, o tesoureiro apresenta um 

demonstrativo financeiro à diretoria 

do Leo clube. 

 

Essas duas contas têm que ser 

mantidas separadamente. Os Leo 

clubes podem usar a conta bancária 

existente do seu Lions clube 

patrocinador ou abrir sua própria conta 

bancária sob a supervisão do Lions 

clube patrocinador. Se um Leo clube 

optar por abrir uma nova conta 

bancária, será necessário haver duas 

assinaturas autorizadas, a do secretário 

ou tesoureiro do Leo clube e a de uma 

pessoa designada do Lions clube 

patrocinador. O Leo autorizado a 

supervisionar esta conta bancária 

poderá abrir e/ou ser cossignatário da 

conta, e emitir cheques de acordo com 

as leis locais. 

 

Os Leo clubes que possuem contas 

bancárias devem indicar 

especificamente como a conta será 

administrada e mantida no estatuto e 

regulamentos do clube.  
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Reuniões de clube 

Trabalhando com o conselheiro de Leo 

clube, os Leos podem escolher quando 

e onde se reunir. As reuniões do clube 

são importantes para manter os 

associados atualizados sobre as 

próximas atividades do clube e projetos 

de serviço. Os dirigentes de Leo clube 

devem estar atentos à inclusão de 

outros associados no processo de 

planejamento da reunião para garantir 

entusiasmo e envolvimento para todos 

os associados. Os associados Leos 

também podem convidar especialistas e 

líderes da comunidade local para 

palestrarem em reuniões ou organizar 

visitas a empresas locais e 

organizações comunitárias. 

 

 

 

Um resumo ou agenda podem ser 

ótimos recursos para facilitar reuniões e 

manter as prioridades no caminho certo. 

As agendas das reuniões deverão 

incluir: 

 

• convocação feita pelo presidente. 

• apresentação dos convidados 

• anúncios e lembretes 

• relatório do tesoureiro 

• solicitações de serviço da 

comunidade ou de associados  

• discussão de assuntos anteriores 

• apresentação de novos assuntos 

• encerramento 

 

Os presidentes de Leo clubes são 

responsáveis por facilitar as reuniões. 

Podem ocorrer conflitos de vez em 

quando durante as reuniões, mas eles 

podem ser minimizados das seguintes 

maneiras: 

 

• Reconhecer os que vão falar, 

concedendo-lhes a palavra 

• Decidir quando fazer uma moção a 

ser votada 

• Usar o martelo para manter a 

ordem 

• Ajustar a agenda escrita da 

reunião para encurtá-la ou 

prolongá-la. 
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Eleições de clube 

As eleições de Leo clubes se realizam 

anualmente para manter a estabilidade 

do clube e garantir a continuidade na 

liderança. Antes de uma eleição, o 

presidente pode indicar um comitê ou 

presidente de comitê para supervisionar 

os procedimentos eleitorais. 

 

Os candidatos têm que concordar em 

aceitar o cargo, caso sejam eleitos. No 

dia da eleição, o presidente do clube 

solicita a lista e pede indicações 

adicionais dos Leos presentes. Quando 

vários candidatos estiverem 

interessados no mesmo cargo, o clube 

deve usar cédulas para a votação ao 

cargo. Os candidatos vencedores serão 

aqueles que receberem a maioria 

simples dos votos lançados. Consulte o 

capítulo 22 das normas da diretoria e do 

estatuto e regulamentos padrão para 

obter mais orientações.  

 

Após a eleição, o conselheiro ou 

secretário do Leo clube deve atualizar 

os registros de dirigentes usando o 

MyLCI - que pode ser acessado por 

meio da respectiva Lion account - ou 

preencher o formulário de Relatório de 

Dirigentes e Associados de Leo Clube 

(Leo-72). O Lions clube patrocinador e 

assessor distrital de Leo clube devem 

também ser informados dos resultados 

das eleições. 

 

Cancelamentos e transferências 
de clube 

Um Leo clube poderá ser dissolvido: 

 

• mediante determinação do seu quadro 

associativo 

• pela suspensão do patrocínio do Lions 

clube patrocinador 

• pela suspensão do reconhecimento de 

Lions Clubs International, com ou sem 

o consentimento, aprovação ou 

anuência do Lions clube patrocinador, 

em virtude de o Leo clube deixar de 

funcionar de acordo com o estatuto ou 

por outro motivo 

 

Para cancelar oficialmente um Leo clube, o 

Lions clube patrocinador deverá seguir os 

procedimentos descritos abaixo. 

 

1. Informar ao governador de distrito do 

Lions clube patrocinador da sua 

intenção de cancelar o Leo clube. 

 

2. Apresentar a questão ao quadro 

associativo do Lions clube durante 

uma reunião ordinária para ser votada 

(tem que se realizar 30 dias após o 

governador de distrito ter sido 

notificado). 

 

3. Enviar o Formulário de Encerramento 

de Leo Clube (Leo-86) ao 

Departamento do Programa de Leo 

Clubes, caso a maioria simples vote a 

favor do encerramento. 
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Ao receber o formulário de encerramento, 

Lions Clubs International processará o 

cancelamento do Leo clube.  

 

Em raras ocasiões, um Lions clube pode 

considerar necessário cancelar o seu Leo 

clube sem o consentimento dos associados 

do Leo clube. Nesses casos, o Lions clube 

deve notificar o Leo clube com 90 dias de 

antecedência, com um relatório por escrito 

expondo os motivos do cancelamento. O 

Lions clube patrocinador deve também 

informar aos seguintes dirigentes: 

 

• Conselheiro de Leo clube 

• Assessor de Leo clubes de distrito 

• Assessor de Leo clubes de distrito 

múltiplo (caso alguém tenha sido 

nomeado) 

• Presidente de distrito Leo (caso 

alguém tenha sido nomeado) 

• Presidente de distrito múltiplo Leo 

(caso alguém tenha sido nomeado) 

• Governador de distrito 

 

A diretoria do Lions clube patrocinador 

deverá dar uma oportunidade aos dirigentes 

acima mencionados para compreenderem a 

situação e os consultar devidamente. 

Quando analisar as questões, o gabinete 

distrital do Lions deve dar ao presidente de 

distrito Leo ou ao presidente de distrito 

múltiplo Leo a oportunidade de apresentar o 

problema verbalmente ou por escrito. 

 

Se a intervenção dos dirigentes distritais 

dentro do período de 90 dias não conseguir 

resolver os problemas em questão, o 

assunto será apresentado aos associados 

do Lions clube em uma reunião ordinária. 

 

Nos casos em que dois terços dos 

associados do Lions clube em pleno gozo 

de seus direitos votem para suspender o 

patrocínio do Leo clube, um dirigente do 

Lions clube patrocinador deverá enviar o 

Formulário de Encerramento de Leo Clube 

(Leo-86) ao Departamento do Programa de 

Leo Clubes, com cópias para seis dirigentes 

previamente indicados, conforme for o 

caso. Após o recebimento do Leo-86, Lions 

Clubs International processará o 

cancelamento do Leo clube. 

 

O Leo clube tem 180 dias para encontrar 

um novo patrocinador a fim de evitar o 

cancelamento se o Lions clube patrocinador 

for cancelado. Para transferir o patrocínio, 

deverá ser enviada uma carta ao 

Departamento do Programa de Leo Clubes, 

expressando que o novo Lions clube 

patrocinador aceita o patrocínio. Além 

disso, deverá ser enviada uma carta ao 

Departamento do Programa de Leo Clubes, 

expressando que o atual Lions clube 

patrocinador suspende o patrocínio. O 

patrocínio será transferido após o 

recebimento e análise de ambas as cartas, 

e a taxa anual de Leo se tornará 

responsabilidade do novo Lions clube 

patrocinador. 
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Fortaleça a sua equipe 

Para que um Leo clube tenha sucesso, é 

crucial que os associados sejam engajados 

e trabalhem em equipe. Os dirigentes Leos 

deverão incentivar os companheiros Leos a 

buscarem cargos de liderança para o 

fortalecer o clube. 

 

Forme uma equipe de Leos fortalecida: 

 

• definindo metas de longo prazo (mais 

de um ano) e de curto prazo (menos 

de um ano) para o clube, que devam 

conter projetos de serviço, angariação 

de fundos, campanhas do quadro 

associativo e eventos sociais. 

• compartilhando informações 

importantes com todos os associados 

do clube 

• criando comitês e designando tarefas 

específicas  

 

Envolva os associados do clube: 

 

• pedindo ideias, feedback e sugestões 

dos associados do clube 

• incluindo-os em projetos nos quais se 

utilize seus talentos e interesses 

• elogiando as realizações dos Leos 

• indicando os Leos e o clube para 

prêmios de Lions Clubs International  

 

Incentive o companheirismo entre os 

associados do clube: 

 

• dando as boas-vindas e apresentar os 

novos Leos aos associados atuais 

• oferecendo reconhecimento aos Leos 

publicamente 

• aumentando o prestígio do clube por 

meio de publicidade local 

• comemorando os projetos bem-

sucedidos do Leo clube 

 

Eventos sociais e para fazer 
contatos  

Quando planejar um calendário para o Leo 

clube, certifique-se de incluir eventos 

sociais para ajudar os Leos a fazerem 

amizades e celebrar os sucessos do clube. 

Veja algumas ideias para atividades sociais 

dos Leos: 

 

• Cerimônia de certificação de Leo 

clube ou festa de aniversário do clube 

• Cerimônia de posse de novos Leos ou 

de novos dirigentes do clube 

• Passeios, retiros de fim de semana e 

festas comemorativas 

• Evento esportivo/competitivo de 

boliche, futebol, cricket ou de beisebol 

com os Leos 

 

Marketing e mídia social 

Criar uma página do clube no Facebook é 

uma ótima maneira de convidar os 

associados a interagir e compartilhar 

comunicações atualizadas.  

 

Você também pode optar por criar outras 

contas na mídia social para ficar conectado 

ao clube e à comunidade. É importante 

divulgar esses eventos nos meios de 

comunicação locais para aumentar a 

conscientização sobre o Programa de Leo 

Clubes na comunidade.   
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Recrutamento e 
conservação de 
associados  

As chaves para o sucesso do 
clube 

Um quadro associativo estável e 

saudável é vital para o sucesso dos Leo 

clubes. As estratégias de recrutamento 

e conservação de associados garantirão 

que os clubes permaneçam ativos e 

relevantes. 

 

Atraia e recrute novos 
associados 

É importante que os Leo clubes recrutem 

novos associados para substituir os Leos 

que fizeram a transição. No decorrer do 

ano, o clube deverá organizar campanhas 

de recrutamento de novos associados. Os 

novos possíveis Leos poderão ser: 

• amigos 

• associados da família 

• vizinhos 

• colegas da escola 

• colegas de times esportivos 

• membros de outras organizações e 

associados de outros clubes 

 

Os Leos também poderão contatar as 

pessoas que interagem com associados em 

potencial: 

• Professores 

• Técnicos de times 

• Líderes religiosos 

• Líderes comunitários 

• Associados da família 

• Leões 

Os dirigentes de clubes devem liderar o 

clube para definir: 

• as necessidades de recrutamento 

• metas 

• plano de ação a ser executado 

• relatório e reflexão  

O entusiasmo em recrutar começa no topo. 

Os dirigentes do clube devem priorizar o 

recrutamento e os recursos para ajudar 

podem ser encontrados na página web de 

dirigentes de Leo clubes.  

 

Durante projetos de angariação de fundos 

ou de serviço, apresente os possíveis 

associados aos Leos atuais e explique os 

benefícios de se afiliarem. 

 

Além disso, o clube poderá: 

• recrutar novos associados através 

de escolas ou jornais locais 

• colocar pôsteres pela comunidade, 

promovendo recrutamento  

• providenciar displays com 

informações sobre Leo clubes nas 

escolas, bibliotecas, cafeterias ou 

eventos comunitários 

• entrar em contato com líderes 

comunitários jovens 

• publicar vídeos com depoimentos 

dos associados do clube sobre os 

benefícios de ser Leo 

• organizar um evento nas redes 

sociais para convidar amigos para 

uma função do clube  

• compartilhar fotos e vídeos das 

atividades do clube para incrementar 

o perfil do clube por meio das 

páginas de mídia social 
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Mantenha os novos associados 
envolvidos 

Uma maneira divertida de ajudar os 

novos associados a se sentirem em 

casa no novo clube é realizar uma 

cerimônia de posse para ajudar a 

recebê-los formalmente. 

 

Durante a cerimônia de posse, incentive 

os novos Leos a participarem das 

atividades do clube - isso pode ajudá-

los a se sentirem em casa no clube com 

mais facilidade. Você também pode 

sugerir que os novos Leos entrem para 

um comitê existente dentro do clube.  

 

Certifique-se de que os novos 

associados recebam a devida 

orientação sobre o Programa de Leo 

Clubes e esteja preparado para 

responder as perguntas que possam 

ter. Talvez você queira lhes oferecer um 

Kit de Novo Associado Leo em 

reconhecimento à participação deles, ao 

mesmo tempo em que lhes dá as 

ferramentas para obterem sucesso na 

organização. Há recursos adicionais do 

Programa de Leo Clubes, tais como 

cartões de associado Leo, certificados e 

Guia de Novos Associados Leo 

disponíveis para download para os 

clubes que usem esta plataforma online.  

 

Conserve os atuais associados 

Manter os associados do clube 

satisfeitos e com vontade de 

permanecer no clube é tão importante 

quanto recrutar novos. Quando os 

clubes são organizados, divertidos, 

envolventes e continuam a prestar 

valiosos serviços comunitários, os 

associados Leos verão o valor e 

continuarão querendo se envolver no 

clube. Os líderes Leos que mantêm 

atentos podem ajudar a evitar a saída 

de associados por meio de inclusão e 

envolvimento. Os líderes Leos devem: 

 

• reconhecer, diferenciar e premiar 

os associados 

• dar aos associados uma função no 

clube para aumentar o 

envolvimento e responsabilidade 

• realizar pesquisas de clube para 

ver com quais projetos os 

associados se identificam 

• manter os associados informados 

sobre as atividades e projetos 

• planejar eventos sociais para unir 

ainda mais os associados 

• promover oportunidades de 

liderança e treinamento para 

crescimento profissional e pessoal 

 
Continue a jornada de Leo a 
Leão 

Os presidentes de clube devem estar 

cientes das diferentes opções que os Leos 

têm e incentivar os associados a considerar 

continuarem os serviços no Lions. 

 

Contudo, a função de incentivar o 

relacionamento entre o Leo e o Lions clube 

é principalmente do conselheiro de Leo 

Clube, como elemento de ligação entre os 

clubes. Os Leos são uma grande fonte de 

associados em potencial para um Lions 
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clube, e os conselheiros são responsáveis 

por apresentar aos Leos oportunidades de 

serem associados Leões assim que eles 

estiverem prontos para a próxima etapa.  

 

Planeje o roteiro 

 

1. Sente-se com o Leo e discuta seus 

planos para o futuro. Incentive-o a 

continuar servindo à comunidade e a 

desenvolver suas habilidades de 

liderança por meio do envolvimento 

em Lions Clubs International. 

 

2. Apresente-lhe os diferentes caminhos 

para se tornar um associado Leão. 

 

a. Leo-Lion: um atual ou ex-Leo que 

serviu por mais de um ano e um 

dia e tenha menos de 35 anos. 

Esses associados recebem um 

desconto de afiliação e podem 

servir em um Lions clube 

tradicional ou em um Lions clube 

de Leo-Lion. 

b. Associados estudantes: Os 

alunos que frequentam uma 

universidade, escola técnica ou de 

pós-graduação podem servir em 

um Lions clube tradicional, um 

Lions clube universitário ou de 

Leo-Lion e receber um desconto 

de afiliação.  

c. Núcleo: O Lions clube 

patrocinador ou outro clube da 

área pode formar um Núcleo com 

apenas cinco associados, 

planejando atividades e projetos 

de serviço significativos para você. 

 

Os Leos Ômega que estão saindo do 

Programa de Leo Clubes podem ser uma 

ótima fonte de recrutamento de associados 

mais jovens para se afiliarem a um Lions 

clube - basta perguntar a eles se estão 

interessados em se afiliarem!  

 

Cresça e sirva 

Desenvolva habilidades de 
liderança  

Os Leos têm acesso a uma ampla 

variedade de eventos de liderança e 

treinamentos conduzidos por 

associados Leões. Os conselheiros de 

Leo clubes devem entrar em contato 

com os coordenadores de distrito para 

descobrir o calendário de eventos de 

liderança para que os associados Leos 

possam fazer suas escolhas. Os Leos 

também podem se inscrever em algum 

dos muitos Institutos Leonísticos de 

Aprendizagem, bem como acessar o 

Centro Leonístico de Aprendizagem 

online. 

 
Planeje projetos de serviço 

Por meio de projetos de serviço 

comunitário, os Leo clubes fazem a 

diferença local e globalmente. Veja 

abaixo um esboço de coisas que os Leo 

clubes devem considerar ao organizar 

um projeto.  
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Identifique uma necessidade na 

comunidade. Tenha uma discussão 

aberta com os associados do clube para 

identificar qualquer problema afetando a 

comunidade e troque ideias sobre os 

projetos de serviço que possam resolvê-

lo. Além disso, considere os interesses 

dos associados do clube - o serviço é 

muito mais agradável e recompensador 

quando as pessoas se sentem 

conectadas à causa. 

 

Entre em contato com outras 

organizações comunitárias. Verifique 

se outras organizações ou agências 

governamentais já estão implementando 

os mesmos projetos ou planejam fazê-los 

em um futuro próximo. Aumente a 

capacidade do seu clube de realizar 

projetos de serviços formando parcerias 

com outras organizações locais 

interessadas na iniciativa. 

 

Calcule os custos. Avalie os recursos 

financeiros atuais e do quadro associativo 

do clube. Estude a criação de um projeto 

conjunto com outro Leo clube ou com o 

Lions clube patrocinador. 

 

Finalize os detalhes. Defina o 

cronograma. Obtenha permissão da 

escola e/ou alvarás das autoridades 

locais para o projeto, caso necessário. 

Compre todos os suprimentos 

necessários e atribua tarefas aos 

associados do clube. 

 

Divulgue o projeto. Informe a mídia 

sobre o projeto. Coloque avisos grandes 

em toda a área para divulgar, se 

apropriado. 

 

Sirva dentro das nossas causas 
globais  

Lions International concentra o serviço em 

cinco causas globais: diabetes, visão, fome, 

meio ambiente e câncer infantil. Embora o 

serviço esteja focado nas necessidades da 

comunidade, considere experimentar uma 

das nossas planilhas de planejamento de 

projetos de serviço, como a de exames de 

diabetes tipo 2, exames de visão, iniciativas 

para doação de alimentos e muito mais. 

 

Leos e Leões servindo juntos 

O serviço proporciona aos Leos e Leões 

uma oportunidade única e agradável de 

aprenderem uns com os outros. Participar 

de projetos de serviços conjuntos não só 

causa um impacto positivo na comunidade, 

mas também beneficia tanto Leões como 

Leos. Os Leões recebem ideias e 

perspectivas novas e inovadoras para as 

atividades, as quais ajudam a aumentar a 

capacidade de realizar ainda mais serviços 

na comunidade. Os Leos assumem um 

compromisso de servir ao próximo por toda 

a vida e se aproximam da futura liderança 

Leonística, ao mesmo tempo em que 

aprendem com as experiências e 

conhecimentos dos Leões. 

 

Os clubes que trabalham em conjunto 

podem solicitar o Emblema de Estandarte 

Servindo Juntos e também podem receber 

fundos para projetos por meio do Subsídio 

para o Serviço dos Leos. Este trabalho 

pode incluir projetos de serviço conjuntos 

ou participação nos eventos e atividades 

sociais uns dos outros. 
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Monitore as atividades de 
serviços 

Os Leos devem continuar monitorando 

a evolução das atividades de serviços 

durante a fase de implementação.  

 

Monitore o progresso 

Analise como o seu clube está 

progredindo em relação às metas do 

projeto. Faça perguntas para 

determinar o que funciona e o que não 

funciona. 

 

Modifique se necessário 

Ajuste o cronograma com base nesse 

progresso feito. Talvez você precise 

reavaliar as metas e ajustar a 

abordagem para atender às 

necessidades da comunidade. 

 

Motive os associados 

Faça com que os associados do clube 

participem de determinada atividade 

de serviço e inspire ações para 

continuar. 

 

Conclua as atividades de 
serviços 

Depois de completar uma atividade de 

serviço, os Leo clubes devem fazer 

perguntas para avaliar o impacto e a 

eficácia do serviço prestado, como as 

que se encontram abaixo. 

 

• O projeto cumpriu as metas? 

• O projeto causou um impacto 

positivo? 

• Quais foram os resultados do 

projeto? 

• O projeto foi bem organizado? 

• As parcerias foram benéficas? 

• Como esta atividade poderia ser 

repetida ou melhorada? 

• Este projeto continuará causando 

um impacto positivo na 

comunidade local?  
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Envie os relatórios de 
atividades de serviço 

Os presidentes, secretários e 

conselheiros de Leo clubes podem usar 

a conta no MyLion®, que pode ser 

acessada através de uma Lion account, 

para reportar atividades de serviço dos 

Leos e compartilhar fotos dos Leos 

envolvidos no projeto. Os Leo clubes 

podem enviar os relatórios de atividades 

de serviço a qualquer momento durante 

o ano. 

 

Como financiar seus projetos 
de serviço 

A angariação de fundos é importante 

para projetos de serviço e oferece uma 

maneira divertida para os associados do 

clube criarem relacionamentos uns com 

os outros enquanto angariam fundos 

para manter os projetos em andamento. 

Os projetos mais comuns de angariação 

de recursos do público podem ser: 

lavagens de carro, bailes, sorteios, 

eventos desportivos e espetáculos 

beneficentes. É importante lembrar que 

todo o dinheiro angariado nas 

atividades abertas ao público tem que 

ser utilizado para propósitos caritativos, 

conforme determinado pelos associados 

do clube. 

 

Como obter sucesso na 
arrecadação de fundos 

Planeje 

• Defina as metas de arrecadação de 

fundos do clube - quanto o clube 

espera arrecadar? Esta meta é 

realista? 

• Escolha um projeto e tenha em mente 

se o seu clube dispõe de um número 

suficiente de associados para concluí-

lo. Quais são os materiais 

necessários? O clube tem os recursos 

para comprar os materiais 

necessários com antecedência? 

• Defina a data, horário e local para 

realizar o projeto. Certifique-se de que 

projeto não conflite com outros 

eventos. 

 

Divulgue 

• Envie detalhes sobre a atividade aos 

associados, jornais locais, estações 

de rádio e TV pelo menos um mês 

antes do evento. 

• Informe os familiares e amigos sobre 

a campanha de arrecadação. Informe 

o Lions clube patrocinador, como 

também os Leo clubes vizinhos.  

 

Implemente 

• Comece o projeto no horário. 

• Designe tarefas a todas as pessoas 

envolvidas. 

• Nomeie um Leo para dar assistência 

em situações inesperadas, como 

reestocar suprimentos durante o 

evento. 
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Reconhecimento por 
liderança excepcional 

Os Leos, Leões e seus clubes podem 

se candidatar a um ou mais dos 

diferentes tipos de prêmios oferecidos 

por Lions Clubs International em 

reconhecimento a grandes realizações. 

Você pode encontrar mais detalhes na 

seção dos Leos no website de Lions 

Clubs International. Esses são os 

prêmios oferecidos: 

 

Prêmios individualizados para 
Leos 

• Prêmio Leo do Ano 

• Prêmio Presidencial por 

Realizações 

• Prêmio de Crescimento do Quadro 

Associativo de Leos de Outubro 

• Certificado de Conclusão de 

Serviço de Leo 

 

Prêmios para Leo clubes 

• Prêmio pelo Aniversário de Leo 

Clube (disponível a cada cinco 

anos) 

• Emblema de Estandarte Servindo 

Juntos 

• Prêmio de Excelência de Leo 

Clube 

• Prêmio Leo Clube de dar orgulho 

 

Prêmios individualizados para 
Leões e conselheiros de Leo 
clubes 

• Prêmio de Excelência em Serviços 

de Conselheiro de Leo Clube 

• Prêmio de Cinco Anos de Serviços 

de Conselheiro de Leo Clube 

• Prêmio de Extensão de Leo Clube 

 

Prêmios para Lions clubes 

• Prêmio Servindo Juntos 

• Prêmio de Patrocínio de Leo Clube 

(disponível a cada cinco anos) 

 

Prêmios para distritos e 
distritos múltiplos 

• Prêmio de Extensão de Leo Clube 

de Distrito e Distrito Múltiplo 

• Prêmio por Realizações de 

Assessor de Leo Clube 

• Distintivos para dirigentes Leos de 

distritos/distritos múltiplos 
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Conecte-se com a 
rede de Leos 

Distritos e distritos múltiplos 
Leo 

As atividades de Leo clube em âmbito 

de distrito e distrito múltiplo incentivam 

os Leos de clubes da mesma área 

territorial a compartilharem ideias e 

fortalecerem sua presença e o serviço 

comunitário, concentrando-se no 

crescimento do quadro de associados, 

tudo isso, ao mesmo tempo em que 

oferecem mais oportunidades de 

desenvolvimento da liderança. 

 

Estrutura 

Seis ou mais Leo clubes oficialmente 

certificados em um distrito Leonístico 

podem formar um distrito Leo. O 

governador de distrito deverá aprovar a 

formação de um distrito Leo, e as linhas 

demarcatórias do distrito têm que ser 

equivalentes àquelas do distrito do 

Lions clube patrocinador. Os distritos 

Leo estão sujeitos às diretrizes 

estabelecidas no Estatuto Padrão de 

Distrito Leo, que está disponível no 

Manual de Normas da Diretoria no 

website de Lions Clubs International. 

 

Dez ou mais Leo clubes em um distrito 

múltiplo de Lions podem formar um 

distrito múltiplo Leo, porém o número de 

associados Leos no distrito múltiplo tem 

que exceder 100 associados. O 

conselho de governadores deverá 

aprovar a formação de um distrito 

múltiplo Leo, e as linhas demarcatórias 

do distrito múltiplo Leo deverão ser 

equivalentes àquelas do distrito múltiplo 

patrocinador.  

O Estatuto Padrão de Distrito Múltiplo 

Leo, disponível no Manual de Normas 

da Diretoria no website de Lions Clubs 

International, governa todos os 

conselhos de distritos múltiplos Leo. 

 

 

 
REPORTE O 

SEU DISTRITO/ 

DISTRITO 

MÚLTIPLO LEO 

Os assessores de 

distrito e distrito múltiplo 

Leo devem reportar os 

respectivos dirigentes 

usando o Relatório 

Anual para Distritos e 

Distritos Múltiplos Leo 

(Leo-91), disponível no 

website de Lions Clubs 

International. 
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Dirigentes de distritos e 
distritos múltiplos Leo 

Se um Leo estiver interessado em 

desenvolver mais suas habilidades de 

liderança, pode optar por atuar como 

dirigente de distrito e de distrito múltiplo. 

Os Leos nessas funções servem como 

inspiração e orientação, reforçando o 

quadro associativo do Leo clube dentro 

dos seus distritos e distritos múltiplos. 

 

Funções e mandatos  

Dirigentes de 

distrito e distrito 

múltiplo 

Mandato 

Presidente de 

distrito/distrito 

múltiplo Leo 

Eleito anualmente 

Vice-presidente Eleito anualmente 

Secretário de 

distrito/distrito 

múltiplo Leo 

Nomeado 

anualmente pelo 

presidente de 

distrito/distrito 

múltiplo Leo 

Tesoureiro de 

distrito/distrito 

múltiplo Leo 

Nomeado 

anualmente pelo 

presidente de 

distrito/distrito 

múltiplo Leo 

 

 

Responsabilidades dos 
dirigentes de distrito e distrito 
múltiplo 

Os deveres dos dirigentes de 

distrito/distrito múltiplo Leo consistem 

de: 

 

• providenciar um seminário de 

treinamento de liderança para os 

Leos 

• promover pelo menos uma 

atividade relevante de serviço ou 

de angariação de fundos com a 

participação da maioria dos Leo 

clubes do distrito/distrito múltiplo 

• promover o Programa de Leo 

Clubes, incentivando maior 

envolvimento no programa  

 

Os distritos/distritos múltiplos 

Leonísticos patrocinadores têm que 

aprovar o seguinte: 

 

• Datas das conferências anuais de 

distritos/distritos múltiplos Leo 

• Atividades das conferências de 

distritos/distritos múltiplos Leo 

 

Assessor de distrito ou distrito 
múltiplo Leo 

Se um Leão estiver interessado em 

desenvolver mais o Programa de Leo 

Clubes dentro do seu distrito ou distrito 

múltiplo, tem a oportunidade de servir 

como assessor de Leo clubes. 
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Função e mandato 

O assessor de Leo clubes de distrito ou 

distrito múltiplo contribui para o sucesso do 

respectivo distrito e distrito múltiplo por 

meio da divulgação, desenvolvimento e 

apoio contínuo aos Leo clubes. Ele é 

nomeado em âmbito de distrito e distrito 

múltiplo e serve um mandato de um ou três 

anos durante o qual incentiva os Leos e os 

conselheiros de Leo clubes a levarem mais 

energia aos clubes, inspirando-os com 

novas ideias de prestação de serviço e 

fortalecimento do Programa de Leo Clubes. 

 

Responsabilidades 

• Supervisionar o desenvolvimento do 

Leo clube por um mandato de um ou 

três anos 

• Servir de mentor para os Leo clubes 

existentes e respectivos conselheiros 

• Orientar os Leões em atividades de 

desenvolvimento e extensão de Leo 

clube 

• Incentivar os Leos formandos a se 

transferirem para um Lions clube 

• Trabalhar em equipe com os 

principais líderes do distrito para 

reavaliar metas e promover o 

engajamento 

• Divulgar e promover o Programa de 

Leo Clubes 

• Conduzir treinamento de liderança 

para conselheiros e dirigentes de Leo 

clubes, o treinamento de liderança dos 

conselheiros de Leo clubes deve 

ocorrer no início do ano 

• Manter contato com os conselheiros 

de Leo clubes, os incentivando a 

informar o progresso dos seus clubes 

• Resolver questões e conflitos locais 
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Apoio ao Programa de 
Leo clubes 

Painel Consultivo do Programa 
de Leo Clubes 

O Painel Consultivo do Programa de Leo 

clubes oferece aos Leos e Leões uma 

oportunidade para representarem os 

constituintes das respectivas áreas 

jurisdicionais em assuntos que afetam o 

Programa de Leo Clubes. Os 32 painelistas 

atuam com uma função consultiva para 

Lions Clubs International na avaliação de 

assuntos relacionados ao programa. Os 

painelistas oferecem opiniões sobre projetos 

especiais e servem como embaixadores do 

Programa Leo Clube. Você pode encontrar 

mais informações e se conectar com o 

Painel Consultivo de Leo Clubes, visitando a 

seção do Painel Consultivo de Leo Clubes 

no site de Lions Clubs International. 

 

Recursos importantes 

Website de Lions Clubs 
International 

A seção dos Leos no website de Lions 

Clubs International é o principal recurso 

online para os Leo clubes. Lá, você 

encontrará tudo o que precisa saber 

sobre o Programa de Leo Clubes, 

inclusive informações sobre projetos e 

divulgações sobre Leos, oportunidades 

de liderança e prêmios para Leos.  

 

MyLCI 

O MyLCI é uma plataforma de relatórios 

online tanto para Lions clubes como Leo 

clubes. Os Leo clubes podem reportar 

associados, dirigentes e atividades de 

serviços dos Leo clubes usando o MyLCI. O 

acesso ao sistema se baseia na relação de 

cada distrito ou distrito múltiplo com Lions 

Clubs International relativa a relatórios e 

pode ser encontrado na Lion account 

 

Leo eNews 

Todos os dirigentes de Leo clubes 

reportados, bem como associados, 

conselheiros, assessores de distritos e 

distritos múltiplos Leo receberão 

automaticamente o Leo eNews de Lions 

Clubs International. Este boletim oferece 

informações importante sobre prazos, 

eventos que se aproximam e recursos para 

os Leos e Leões envolvidos no Programa de 

Leo Clubes. 

 

 
DATAS IMPORTANTES  

Dia Internacional dos Leos: Esta 

celebração anual no dia 5 de dezembro 

comemora a organização do primeiro Leo 

clube em 5 de dezembro de 1957. Este 

também dia oferece uma oportunidade 

para aplaudir os Leos pelos serviços que 

dedicaram à comunidade e reconhecer o 

compromisso que assumiram com o 

Programa de Leo Clubes. 

Mês da conscientização sobre os 

Leo Clubes: O mês de abril marca a 

comemoração do Mês da conscientização 

sobre os Leo Clubes. Juntos, Leões e Leos 

aumentam a conscientização sobre os Leo 

Clubes e compartilham informações sobre 

este importante programa de 

desenvolvimento juvenil. 
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Programa de Subsídios de 
Liderança para Leos 

O Programa de Subsídios de Liderança 

para Leos oferece financiamento para 

eventos voltados ao desenvolvimento 

de habilidades de liderança na área de 

gerenciamento de projetos, 

comunicação, criatividade e inovação, 

trabalho em equipe e planejamento de 

projetos comunitários. Lions Clubs 

International outorga subsídios 

reembolsáveis no valor de US$ 2.000 

para distritos dos múltiplos, únicos e 

subdistritos do Lions. Para obter mais 

informações sobre o processo de 

solicitação, visite a página de Subsídios 

para Leos no website de Lions Clubs 

International. 

 

Subsídio de LCIF para o Serviço 
dos Leos 

O Subsídio de LCIF para o Serviço dos 

Leos oferece assistência financeira a 

projetos de serviços dos Leos, 

implementados por Leo clubes em um 

distrito múltiplo ou distrito do Lions. A meta 

do subsídio é apoiar os Leos na avaliação, 

planejamento e implementação dos seus 

próprios projetos de serviço. Usando esse 

subsídio, os Leos podem criar um maior 

impacto nas iniciativas humanitárias dentro 

das suas comunidades, ao mesmo tempo 

em que estarão expostos à importantes 

habilidades de liderança e para a vida. LCIF 

concederá até US$ 5.000 de subsídio 

equivalente para um distrito ou distrito 

múltiplo Leonístico. Você pode encontrar o 

formulário no website de Lions Clubs 

International. 

Centro Leonístico de 
Aprendizagem (LLC) 

O Centro Leonístico de Aprendizagem 

(LLC) oferece aos Leões e Leos a 

oportunidade de desenvolverem habilidades 

de liderança por meio de cursos de ensino 

online. Os cursos se enquadram em quatro 

categorias principais: Liderança, Como 

gerenciar outras pessoas, Conquista de 

resultados e Comunicação. 

 

O LLC está disponível no site de Lions 

Clubs International e requer que Leões e 

Leos digitem o respectivo número de 

associado para obterem acesso. Para Leos, 

esse número é atribuído automaticamente 

quando eles são reportados como 

associados por meio do MyLCI, que se 

encontra na conta Lion account dos 

associados. Os presidentes de Leo clubes 

também terão um número de associado a 

eles designado se forem reportados para a 

Sede Internacional por meio do formulário 

de relatório anual Leo-72. 

 

Eventos para Leos durante a 
convenção 

Todos os anos, a Convenção de Lions Clubs 

International oferece aos Leões e Leos uma 

excelente oportunidade de conhecer e 

conviver com outros associados vindos de 

todo o mundo. Lá, eles aproveitam eventos 

incríveis, como o Desfile Internacional das 

Nações, e participam de seminários criados 

para atender aos interesses exclusivos de 

cada associado. Os Leos podem participar de 

workshops para desenvolvimento de 

habilidades e aproveitar oportunidades para 

fazer contatos, em que Leos e Leões 

interagem e se envolvem em discussões 

construtivas.  
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Materiais para Leo Clubes 

Estão disponíveis gratuitamente pôsteres 

para recrutamento, folhetos e material 

organizacional no website de Lions Clubs 

International. Visite a seção de Recursos 

para fazer o download desses materiais ou 

preencher o Formulário de Pedido de 

Publicações para Leos (Leo-4). 

 

A Loja de Lions Clubs International também 

oferece vestuário, acessórios para 

reuniões, certificados e placas, bem como 

distintivos de lapela e o Kit de Novo 

Associado Leo. Visite shop.lionsclubs.org e 

confira a seção para Leos em “Programas 

de Lions Clubes”. 

 

O uso do emblema de Leo e 
Lions 

Qualquer reprodução das marcas 

registradas da associação, incluindo, entre 

outros, o emblema de Lions e de Leo pode 

ser baixadas do website de Lions Clubs 

International pelos Leos e Leões no formato 

oficial. Essas são as únicas marcas 

registradas que podem ser reproduzidas 

eletronicamente ou de outras formas, 

inclusive em sites da Internet. É importante 

que os clubes sigam as diretrizes da marca 

Leo para garantir o uso adequado dos 

emblemas. 

 

Os clubes e distritos são automaticamente 

autorizados a usarem as marcas 

registradas da associação quando 

promovem e fomentam os propósitos da 

associação e para as operações dos clubes 

e distritos, tais como a impressão de 

materiais, páginas na web, programas 

patrocinados, projetos, serviços 

comunitários e outros eventos, contanto 

que tal uso seja feito de acordo com as 

normas adotadas periodicamente pela 

Diretoria Internacional. 

 

É proibido a todos os associados, Lions 

clubes ou distritos usarem o emblema da 

associação em qualquer item que seja 

vendido com a finalidade de angariar 

fundos. Fica proibido o uso do nome, 

prestígio, marcas registradas, marcas de 

serviço da associação ou do emblema de 

Lions Clubs International por qualquer 

fabricante, gráfica, produtor, promoter, 

editor ou empresário, a menos que obtenha 

licença concedida pela associação. 

 

Seguro de responsabilidade 

Os associados dos Leo clubes e seus 

voluntários são cobertos pelo programa 

abrangente de seguro de 

responsabilidade civil de Lions Clubs 

International. A apólice paga os valores 

que o segurado se torna legalmente 

obrigado a pagar por danos causados a 

terceiros devido a lesões corporais e 

danos a propriedades, decorrentes de 

atividades dos Leos ou durante tais 

atividades. A apólice oferece $1 milhão 

de cobertura por ocorrência de lesões 

corporais e/ou danos à propriedade e 

$2 milhões de cobertura adicional. A 

cobertura oferecida pelo programa é 

automática. Caso seja exigida a 

comprovação de cobertura para um 

evento, poderá ser obtido um certificado 

de seguro imediatamente online, 24 

horas por dia, na seção de Recursos do 

website de Lions Clubs International. 

Para obter mais informações, entre em 

contato com o Departamento Jurídico 

pelo e-mail legal@lionsclubs.org. 

http://shop.lionsclubs.org/
mailto:legal@lionsclubs.org
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Lions Clubs International 

Departamento de Jovens Leões               

e Leos 

300 W. 22nd Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 

www.lionsclubs.org 

E-mail: leo@lionsclubs.org 

Telefone: +1 630 571 5466 

 

 

 

 


