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Coordenador do Programa de Clubes  
de Interesse Especial  Descrição do cargo - resumo 

Propósito: Buscar e promover o desenvolvimento do quadro associativo por meio da organização de novos clubes de 
interesse especial e através do apoio dos recursos do programa. 
 

 A função de Coordenador do Programa de Clubes de Interesse Especial (SCP) é uma oportunidade para os Leões receberem 

os benefícios do programa após o cumprimento bem-sucedido dos planos aprovados de desenvolvimento de clubes de 

interesse especial.  

 Todos os Leões em dia com suas obrigações são elegíveis para desempenhar o papel de Coordenador do Programa de 

Clubes de Interesse Especial, com exceção dos Governadores de Distrito ou Leões atuantes em outra função que possa 

causar conflito ou incapacidade de obter êxito no plano de desenvolvimento aprovado do Programa de Clubes de Interesse 

Especial. 

 Os Leões elegíveis devem enviar e receber a aprovação de uma inscrição a Coordenador do Programa de Clubes de 

Interesse Especial antes de servir nesta função e para elegibilidade ao reembolso de despesas. 

 As assinaturas do governador de distrito e do coordenador da equipe global do quadro associativo de distrito do(s) 

distrito(s) dos novos clubes propostos são necessárias na inscrição.  

 É necessário um endereço de email exclusivo para cada Coordenador SCP. 

  A inscrição deve ser enviada aos funcionários  da Divisão de Desenvolvimento do Quadro Associativo de LCI para análise e 

aprovação antes da organização de novos clubes. 

 O mandato de serviço para a função de Coordenador do Programa de Clubes de Interesse Especial começará na data de 
aprovação da inscrição de Coordenador do Programa de Clubes de Interesse Especial.  

 Os Coordenadores do Programa de Clubes de Interesse Especial podem permanecer em seu cargo até que o plano proposto 

de desenvolvimento de novos clubes seja alcançado com sucesso ou até o final do ano Leonístico em que a inscrição foi 

aprovada, o que ocorrer primeiro.  

 Os Leões que servem como Coordenador do Programa de Clubes de Interesse Especial podem ser removidos dessa função 

por decisão do Presidente Internacional e/ou dos Dirigentes Internacionais. 

 Os Coordenadores de SCP são indivíduos que fazem parte de um grupo de trabalho de Leões responsabilizados pela 

inscrição assinada de SCP.  

 A conclusão dos cursos on-line Orientação sobre o Desenvolvimento de Novos Clubes e Como Fundar um Clube no MyLCI 

ou demonstração de conhecimento equivalente são altamente recomendados.   

 O Coordenador SCP vai: 

o Atuar como contato entre os associados em potencial e o distrito, auxiliando no processo de inscrição de novos 

clubes, conforme apropriado 

o Apoiar o novo clube de interesse especial e seus associados em questões de orientação, atividades de serviço e 

administração de clubes 

o Promover o desenvolvimento de novos clubes por meio do Programa de Clubes de Interesse Especial para outros 

Leões, fornecendo informações e compartilhando as melhores práticas 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Uma descrição detalhada da função de Coordenador do Programa de Clubes de Interesse Especial está disponível no site de LCI. 
www.lionsclulbs.org/specialtyclubs 

 

http://www.lionsclulbs.org/specialtyclubs

