
 

 

 
 

 

Guia de solução de 
problemas para distritos 



 



Este guia identifica problemas comuns de distrito e fornece recursos com possíveis soluções.  
 

 

 

• E-Book do Distrito – Seu guia para administrar seu distrito.  Como um governador de distrito 
ocupado, você quer poder encontrar rapidamente os recursos de que necessita para concluir todas 
as suas tarefas, verificar as principais normas para a administração de clubes e distritos e se manter 
em dia com todos os seus compromissos.  O e-Book oferece as informações das quais você vai 
precisar para escolher o seu gabinete de distrito, encontrar recursos para apoiar a saúde dos clubes 
ou saber como proceder para receber rapidamente o reembolso das suas despesas.  

• Webpage do Governador de Distrito – Fornece acesso rápido a ferramentas e recursos e contém 
duas seções:  Uma, recursos-chave e a segunda, recursos suplementares.   

• Estatuto e Regulamentos do Distrito – Documentos de governançade um distrito do Lions.  Seu 
distrito pode ter seus próprios estatutos e regulamentos, portanto, certifique-se de estar ciente do 
documento de governança do seu distrito.   

 

 

 

 

• Reveja a Avaliação da Saúde dos Clubes todos os meses e procure os sinais de alerta dos clubes em 
risco  

• Use  ferramenta de avaliação do clube para identificar problemas específicos em clubes que estão 
em risco  

• Peça aos clubes em risco que participem do Programa de reestruturação de clube e aceitem a tarefa 
de um Leão Orientador Certificado para ajudar o clube 

 

 

 

• Use o Guia de planejamento para a cerimônia de entrega da carta constitutiva para que novos 
clubes tenham um bom começo 

• Compartilhe a webpage da Jornada dos Novos Clubes para fornecer recursos para os próximos 
passos do novo clube 

• Planeje um cronograma regular de check-ins com o Leão Orientador Certificado dos novos clubes 
durante os primeiros dois anos do clube 

• Peça aos Presidentes de Divisão que convidem os Leões Orientadores para Reuniões da Divisão, para 
que desafios e soluções possam ser discutidos 

Eficácia geral das operações distritais 

Não sabemos como evitar a perda de clubes 

Falta direção para nossos novos clubes 

Nosso distrito está perdendo clubes 

https://www.lionsclubs.org/resources/79876166
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/district-governors
https://www.lionsclubs.org/resources/79876492
http://www8.lionsclubs.org/reports/membershipregister/
https://www.lionsclubs.org/resources/79876139
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79876784
https://lionsclubs.org/pt/new-club-journey
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79876279


 

 

 

• Leia a visão geral no folheto Lions Clubes. Comunidades Melhores. Vidas novas.    

• Aprenda as etapas no Guia para o Desenvolvimento de Novos Clubes   

• Reveja o cronograma e visão geral do Faça Você Mesmo (DIY) - Workshops de Desenvolvimento de 
Novos Clubes para ajudar a formar novos clubes em sua área.  

• Recrute um Leão experiente para ser um Coordenador de Clube de Interesse Especial e inicie 
múltiplos clubes de interesse especial 

 

 

 

• Reveja o Guia de Avaliação das Necessidades Comunitárias para Novos Clubes   

• Visite a webpage Fundação de um novo clube para baixar recursos, ferramentas e aprender 
as etapas para formar um novo clube 

 

 

 

• Encomende um Kit de Extensão de Novos Clubes por e-mail membership@lionsclubs.org  

• Visite a webpage Fundação de um novo clube para baixar recursos e ferramentas para 
ajudar a formar um novo clube, incluindo ferramentas de recrutamento, cartazes, folhetos e 
muito mais  

 

 

 

• Explore se um Clube Virtual ou um Clube de Interesse Especial funcionaria melhor 

• Considere iniciar um Núcleo, até que o novo clube determine como deseja operar 

  

Não sabemos como começar novos clubes 

Não sabemos onde começar novos clubes 

Precisamos de materiais para nos ajudar a 

iniciar novos clubes 

Nosso distrito não está fundando novos clubes 

Modelos de clube tradicional não são atraentes para novos associados em 

potencial 

https://www.lionsclubs.org/resources/79876721
https://www.lionsclubs.org/resources/79876721
https://www.lionsclubs.org/resources/79876591
https://www.lionsclubs.org/resources/79876434
https://www.lionsclubs.org/resources/79876434
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/resources-for-coordinators
https://www.lionsclubs.org/resources/81796175
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
mailto:membership@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-branch


 

 

 

• Compartilhe os recursos online para este cargo: o Descrição do cargo de Assessor do Quadro 
Associativo do Clube, Guia do Assessor do Quadro Associativo do Clube e E-book do Assessor 
do Quadro Associativo de Clube 

• Garantir que os assessores do quadro associativo estejam cientes do treinamento para 
dirigentes de clube disponível a eles por meio do Centro Leonístico de Aprendizagem e 
incentivá-los a participar de treinamento relevante oferecido pelo seu distrito 

 

 

 

• Faça com que todos os clubes participem do Dia Mundial da Posse de Leões para promover um 
sentimento de que pertencem à nossa organização global  

• Fornecer orientações para novos associados em todo o distrito regularmente usando os 
recursos da webpage de Orientação para Novos Associados e o Vídeo de Orientação para 
Novos Associados  

• Incentive os clubes a participarem do Concurso do Cartaz sobre a Paz de Lions International  

• Faça uma recepção especial para todos os novos associados a cada ano em sua convenção 
distrital  

 

 

 
 

• Incentive os clubes a incorporar atividades de serviço e eventos sociais com metas de 
recrutamento em seus Calendários de atividades do clube   

• Lidere um projeto de serviço em todo o distrito (ver ideias em A jornada de serviços) onde 
os membros da comunidade são convidados a participar, folhetos de recrutamento e 
formulários de inscrição de associado são compartilhados 

• Desenvolva parcerias locais com outras organizações comunitárias e aproveite os incentivos 
fornecidos no programa Vamos nos afiliar juntos  

• Incentive a nomeação de Assessor do Quadro Associativo do Clube  

Nosso distrito está perdendo associados 

Nossos Assessores do Quadro Associativo do Clube 

precisam de apoio extra 

Os associados do clube não estão conectados à organização 

maior 

Os clubes existentes não estão recrutando novos 

associados ativamente 

Nosso distrito não está obtendo novos associados 

https://www.lionsclubs.org/resources/79876289
https://www.lionsclubs.org/resources/79876289
https://www.lionsclubs.org/resources/79876717
https://www.lionsclubs.org/resources/79876924
https://www.lionsclubs.org/resources/79876924
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/pt/worldwide-induction-day
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/new-members
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/new-members
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/youth/peace-poster
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/resources/129938184
https://www.lionsclubs.org/resources/129938184
https://www.lionsclubs.org/resources/129938184
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/service-journey
https://www.lionsclubs.org/resources/79877381
https://www.lionsclubs.org/resources/79877360
https://www.lionsclubs.org/pt/resources/81794016
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/join-together
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson


 

 

• Incentive os clubes a personalizarem como o clube trabalha com o guia O seu clube, a sua 
maneira!. 

• Funde um clube virtual e incentive a formação de núcleos para associados com interesses 
diferentes  

 

 

 

• Garanta que o Governador de Distrito compartilhe a visão do distrito e as metas com todos 
os clubes por meio de comunicações, aliados de divisão e visitas a clubes  

• Use o Painel de metas para monitrar metas de extensão, aumento de associados, serviço e 
liderança  

 

 

 

• Inscreva-se para um ou mais dos Programas de Subsídios de LCI e LCIF  

• Encontre ideias para ajudar a financiar sua convenção distrital em Como planejar uma 
convenção distrital  

• Revise o orçamento distrital e a estrutura de quotas para identificar maneiras de obter mais 
valor das quotas distritais 

 

 

 

• Encontre ideias para aprimorar a convenção distrital em Como planejar uma convenção 
distrital  

• Solicite que as melhores práticas de outros distritos sejam compartilhadas na próxima 
reunião do conselho 

  

Os clubes existentes não são receptivos a associados em potencial e 

novos 

Nos falta direção ou responsabilidade 

Nos faltam fundos 

Nosso distrito tem desafios gerais 

A participação em nossa convenção é baixa 

https://www.lionsclubs.org/resources/79875861
https://www.lionsclubs.org/resources/79875861
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/club-branch
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/2022-2023-district-goals
https://insights.lionsclubs.org/district-goals
https://www.lionsclubs.org/pt/start-our-approach/grant-types
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention


 

 

• Incentive os líderes distritais a praticar o planejamento de sucessão. Faça o treinamento de 
Planejamento de Sucessão no Centro Leonístico de Aprendizagem 

• O relatório de Liderança do Distrito lista todos os Leões ativos que serviram como 
presidentes de clube nos últimos cinco anos, bem como Leões que estão servindo 
atualmente em nível de distrito.  Para solicitar uma cópia, envie um email para 
districtadministration@lionsclubs.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossos líderes permanecem no mesmo cargo ano após 

ano 

https://myapps.lionsclubs.org/
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
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