
GAT L 011 PO 
Rev. 7/1/2020 

EQUIPE GLOBAL DE AÇÃO  
 

Coordenador da GMT de Distrito Múltiplo 
 
Mandato 
 

Um ano; selecionado pelo distrito múltiplo (de acordo com o Estatuto e Regulamentos 
de Distrito Múltiplo). Poderá servir vários mandatos. 
 

Visão geral do 
cargo 
 

Como coordenador da GMT de distrito múltiplo, você será o especialista sobre o quadro 
associativo, garantindo que os distritos alcancem as suas metas. Você será o instrutor, 
treinador e mentor dos coordenadores, removendo as barreiras que impeçam o 
progresso. O seu empenho e determinação vão inspirar e empoderar os distritos a terem 
sucesso no fortalecimento do quadro associativo.   
 

Ações que 
levam ao 
sucesso 
 

• Colaborar com os coordenadores da GLT e GST de distrito múltiplo e Presidente 
da Equipe Global de Ação de distrito múltiplo (presidente de conselho) no sentido 
de potencializar iniciativas voltadas ao desenvolvimento da liderança, aumento 
de associados e expansão do serviço humanitário. 

• Desenvolver e executar um plano anual de desenvolvimento do quadro 
associativo de distrito múltiplo. 

• Comunicar-se regularmente com os coordenadores da GMT de distrito. 
Assegurar que eles estejam cientes dos programas e recursos de aumento de 
associados disponíveis. 

• Monitorar o progresso de cada distrito referente às metas de aumento de 
associados.  Fazer acompanhamento com os distritos que estejam atrasados 
com as metas e oferecer motivação e apoio. 

• Encorajar os coordenadores da GMT de distrito a incluírem pessoas 
diversificadas para participarem das iniciativas da Equipe Global de Ação.  

• Contatar indicações de possíveis associados fornecidas por LCI em tempo hábil 
e passar notícias sobre o status de afiliação. 

• Completar os requisitos e enviar a LCI solicitações de financiamento de distrito 
múltiplo para atividades de desenvolvimento do quadro associativo.   

• Oferecer estratégias de conservação de associados para os distritos, em 
colaboração com os coordenadores da GLT e da GST de distrito múltiplo.  

• Motivar os distritos a fundarem clubes de interesses especiais.   
 

A medida do 
sucesso 
 

Ao final de cada ano Leonístico, aumentar o número total de associados através de: 
• Distritos alcançarem as metas de aumento de associados. 
• Diminuição das baixas de associados em 5%. 
• Aumento da afiliação de mulheres.  
• Garantia de que possíveis associados indicados por LCI sejam contatados em 

tempo hábil e informações sobre afiliação sejam repassadas à associação. 
• Fundação de cinco clubes de interesses especiais dentro do distrito múltiplo.  

 
Qualificações 
recomendadas 
 

• Dedicado ao Lions e envolvido no futuro da associação.  
• Liderar dando exemplo, patrocinando novos associados e participando do 

desenvolvimento de novos clubes. 
• Ser capaz de lidar com tecnologia (e-mail, Microsoft Office, MyLCI, website de 

LCI, mídia social). 
• Ser formando ou instrutor de Instituto Avançado de Liderança Leonística ou 

Instituto de Preparação de Instrutores ou outro programa de liderança 
profissional.  
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Relatórios  
 

• O coordenador da GMT de distrito múltiplo reporta ao líder de área da GAT.  
• Os coordenadores da GLT, GMT e GST de distrito múltiplo reportam ao 

presidente da Equipe Global de Ação de distrito múltiplo (presidente de 
conselho). 

• Os coordenadores da GMT de distrito reportam aos coordenadores da GMT de 
distrito múltiplo (ou aos líderes de área da GAT, conforme apropriado). 

 
 
 
 
 


