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Outubro a fevereiro  
- Utilizar relatórios de dados do Learn para 

identificar futuros líderes 
- Revisar as metas de desenvolvimento de liderança 

de distrito múltiplo e distrito e planejar qualquer 
treinamento em falta 

Maio 
- Inscrições para o Programa de Subsídios para 

Instituto de Desenvolvimento de Liderança abertas 
para o próximo ano Leonístico 

- Inscrições para o Programa de Institutos Locais 
abertas para o próximo ano Leonístico 

- Revisar os Institutos Internacionais do próximo ano 
Leonístico e divulgar para Leões/Leos 

Julho 
- Inscrever-se para o Programa de Subsídios para 

Instituto de Desenvolvimento de Liderança 
- Inscrever-se para o Programa de Subsídios para o 

Desenvolvimento de Liderança (conforme aplicável) 
- Desenvolver calendário anual de treinamento local 
- Adicionar eventos anuais de treinamento local ao Learn 
- Currículo disponibilizado do Programa de Treinamento 

do Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador 
de Distrito Eleito (1º VDG/DGE)  

- Incentivar o presidente de conselho, segundo vice-
governador de distrito e dirigentes de Lions/Leo clubes 
a completarem as orientações on-line 

Cronograma de Responsabilidades da Função do 
Coordenador da Equipe Global de Liderança (GLT)  

30 de setembro 
- Prazo final para inscrição no Programa de Subsídios 

para o Desenvolvimento de Liderança 
- Assegurar que o treinamento de presidente de divisão 

e de dirigente de clube feito pelo distrito seja 
reportado no Learn para que se alcance a meta de 
desenvolvimento da liderança 

Abril 
- Revisar as opções do Programa de Institutos Locais 

e planejar os institutos locais do próximo ano 
- Revisar as opções de Subsídios para o 

Desenvolvimento de Liderança e planejar para o 
próximo ano 

Junho 
- Finalizar o relatório do treinamento local 

concluído 
- Integrar o Coordenador da GLT entrante  
- Inscrições para o Programa de Subsídios para o 

Desenvolvimento de Liderança abertas para o 
próximo ano Leonístico 

- Inscrições para o Programa de Subsídios para 
Instituto de Desenvolvimento de Liderança 
abertas para o próximo ano Leonístico 

- Inscrições para o Programa de Institutos Locais 
abertas para o próximo ano Leonístico 

Responsabilidades mensais e anuais  
- Divulgar os eventos de aprendizagem internacionais (Centro Leonístico de Aprendizagem e Institutos Internacionais) e locais. 
- Utilizar os graduados do Instituto de Preparação de Instrutores (FDI) e os certificados do Programa de Instrutor Certificado do Lions (LCIP) como corpo 

docente para treinamento local.  
- Reportar eventos de treinamento local concluídos no Learn tanto para associados Leões como Leos. 
- Finalizar e enviar as solicitações de reembolsos de subsídios distritais aprovados em até 60 dias após o treinamento. 
- Garantir que todos os primeiros vice-governadores de distrito/governadores de distrito eleitos estejam preparados para suas funções e que o treinamento 

seja relatado em Learn (DM). 
- Garantir que todos os segundos vice-governadores de distrito estejam preparados para suas funções e que o treinamento seja relatado no Learn (DM) 
- Garantir que todos os presidentes de divisão estejam preparados para suas funções e que o treinamento seja relatado no Learn (D) 
- Garantir que todos os dirigentes de clube estejam preparados para suas funções e o treinamento seja relatado no Learn (D) 

Março 
- Prazo final para o Programa de Institutos Locais do 

ano Leonístico corrente 

Julho

-- 

Agosto 

Setembro

-- 

Fevereiro 

Março

-- 

Abril 

Maio

-- 

Junho 

Agosto 
- Inscrever-se para o Programa de Subsídios para 

Instituto de Desenvolvimento de Liderança 
- Inscrever-se para o Programa de Subsídios para o 

Desenvolvimento de Liderança (conforme 
aplicável) 

15 de outubro 
- Prazo final para inscrição no Programa de Subsídios 

para Instituto de Desenvolvimento de Liderança 
 


