
Reportar importa 

Quem pode se reportar para Leo clubes no MyLCI? 

 » Conselheiro de Leo clube

 » Presidente de Leo clube

 » Secretário de Leo clube

 » Presidente do Lions clube patrocinador

 » Secretário do Lions clube patrocinador 

Reportar associados e dirigentes de Leo clubes:

 » Permite que os associados reportados possam 
criar uma Lion Account, acessar o Centro 
Leonístico de Aprendizagem (LLC) e visualizar as 
atividades no MyLion.

 » Garante que o histórico de serviço de cada Leo 
reportado seja preciso.

 » Simplifica a transição de Leo a Leo-Lion por meio 
do MyLCI.

 » Facilita registros precisos do clube quanto ao 
quadro associativo.

 » Permite que os Leo clubes entendam a saúde 
dos clubes e acompanhem as tendências de 
crescimento.  

 » Mantém distritos, distritos múltiplos e Lions 
International conectados, proporcionando títulos e 
informações para contato corretos. 

Dicas úteis

 » Os presidentes dos Lions clubes patrocinadores 
têm que reportar anualmente o conselheiro de Leo 
clube. Assim que reportado, o conselheiro de Leo 
clube pode reportar os dirigentes e associados do 
clube durante o ano. 

 »  Os conselheiros de Leo clube têm que confirmar 
no MyLCI que receberam permissão de um 
dos pais ou responsável legal para incluir Leos 
menores de idade.

 » Os dirigentes devem revisar a lista de associados 
do clube várias vezes ao ano para incluir novos 
associados e encerrar registros daqueles que 
deixaram o clube.

 » Para acessar a sua Lion Account, os associados 
têm que ser reportados no MyLCI por um dos 
cinco dirigentes do clube.

 » Ao se cadastrarem para uma Lion Account, os 
associados têm que verificar se os aniversários, 
endereços de e-mail e/ou números de celular 
correspondam aos registros do clube. Os 
endereços de e-mail têm que ser exclusivos de 
cada associado.

 » Apesar de todo Leo poder ter uma Lion Account, 
apenas os dirigentes Leos reportados têm acesso 
ao MyLCI. 
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Reportar os dados do quadro associativo a Lions Clubs International é o primeiro passo para preparar o seu 
clube e associados para o sucesso - seu clube pode avaliar a respectiva saúde conferindo os números do quadro 
associativo, e os associados reportados podem acessar uma variedade de ferramentas úteis com uma conta Lion 
Account. Abaixo você encontrará informações e dicas úteis para reportar o quadro associativo do seu Leo clube. 

Outros recursos

 » Guia passo a passo para reportar dirigentes Leos: cdn2.webdamdb.com/md_oGYcORGzau679QGE.jpg.pdf?v=1

 » Atendimento do Lions: lionsclubs.org/en/lion-account-help 

 » Se você estiver procurando informações sobre relatórios de serviço, visite https://www.lionsclubs.org/pt/service-
reporting.

O seu guia para reportar associados Leos 
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