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A lista de verificação a seguir foi elaborada para fornecer a você algumas responsabilidades em sua função 
como Coordenador da GLT de Distrito Múltiplo. 
 

 Comece o ano preparado! Entenda sua função e os recursos disponíveis. Certifique-se de receber 
comunicações de Lions International para sua função. 
 Funções e Responsabilidades do Coordenador da Equipe Global de Liderança (GLT) da Equipe 

Global de Ação de Distrito Múltiplo 
 Conclua o curso da “Equipe Global de Ação” no Centro Leonístico de Aprendizagem 
 Caixa de ferramentas da GLT 
 Webpage de Desenvolvimento de Liderança 
 Confirme suas preferências de correspondência do Lions International via 

digitalmarketing@lionsclubs.org. 
 

 Desenvolva, execute e relate um plano anual de treinamento e desenvolvimento de liderança de 
distrito múltiplo para o ano corrente. Obs.: como coordenador da GLT, precisamos da sua ajuda 
para monitorar e reportar o treinamento local para associados Leões e Leos relacionado ao 
desenvolvimento de liderança, quadro associativo e serviços em seu distrito múltiplo.  
 Revise o plano do ano anterior para pontos fortes, pontos fracos e oportunidades. 
 Estabeleça o plano anual de treinamento e desenvolvimento de liderança do distrito múltiplo 

para associados Leões e Leos, colaborando com sua equipe de distrito múltiplo, inclusive o 
Assessor Leo de Distrito Múltiplo.  

 Insira o plano anual de treinamento e desenvolvimento de liderança do distrito múltiplo na 
seção Gerenciar Treinamento do  Learn, usando as credenciais do Lion Portal. 

 

 Divulgue oportunidades de desenvolvimento de liderança internacionais e locais (lideradas por 
instrutores e baseadas na web).  
 O Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC) oferece a todos os Leões e Leos a oportunidade de 

aprender e aprimorar o conhecimento sobre os fundamentos Leonísticos e habilidades de 
liderança por meio de cursos interativos on-line. 

 O Programa de Institutos Internacionais para o Desenvolvimento de Liderança oferece 
aprendizado presencial, oferecido em nível de área jurisdicional. 

 O Programa de Institutos Locais de Desenvolvimento de Liderança oferece opções 
autofinanciadas para líderes locais organizarem e realizarem um Instituto de Liderança para 
Leões Emergentes (ELLI), Instituto Regional de Liderança Leonística (RLLI), Instituto Avançado 
de Liderança Leonística (ALLI), ou Instituto de Preparação de Instrutores (FDI) em distritos 
múltiplos, distritos e/ou áreas sem distrito. *Obs.: Institutos aprovados pelo Programa de 
Institutos Locais e Programa de Subsídios para Institutos de Desenvolvimento da Liderança não 
são inseridos pelos coordenadores da GLT no Learn. Envie os documentos para institutos locais 
e institutos financiados por subsídios, incluindo informações dos participantes e do corpo 
docente para institutos@lionsclubs.org. 
 

 Organize e facilite eventos locais de aprendizagem em nível de distrito múltiplo e área em 
coordenação com Lions International (liderado por instrutor e baseado na web). Garanta a 
participação no treinamento. Reporte os eventos concluídos de treinamento e aprendizagem de 
Leão e Leo em nível de distrito múltiplo e área no  Learn, usando suas credenciais do Lion Portal. 
Aproveite os Instrutores Certificados de LCIP e os Graduados de FDI, de sua área, como instrutores 
para seu treinamento local. 
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 Primeiro Vice-Governador de Distrito/Governador de Distrito Eleito (1º VDG/DGE) – Contacte 
Leadershipdevelopment@lionsclubs.org para obter o currículo de treinamento de 1º VDG/DGE 
de DM 

 Segundo Vice-Governador de Distrito (2º VDG) 
 

 Inscreva-se e utilize o financiamento de distrito múltiplo de Lions International para atividades de 
desenvolvimento de liderança: 
 O Programa de Subsídios para o Desenvolvimento da Liderança de Distrito Múltiplo oferece 

fundos para apoiar o treinamento de 1º VDG/DGE e 2º VDG. 
 O Programa de Subsídios para Institutos de Desenvolvimento de Liderança oferece fundos 

para que se realize localmente um Instituto de Liderança para Leões Emergentes (ELLI) ou 
Instituto Regional de Liderança Leonística (RLLI). 

 
 Apoie o sucesso do distrito múltiplo:  
 Comunique-se e oriente os coordenadores da GLT de distrito.  
 Incentive o planejamento da sucessão – identifique potenciais e novos líderes. 
 Acompanhe o cumprimento das metas de desenvolvimento da liderança de distrito. 
 Insights (Progresso das Metas Distritais e Learn) 
 Learn (no Lion Portal) 
 Metas distritais 

 
 Termine o ano fortalecido – comemore seu sucesso!  
 Finalize e envie os reembolsos de subsídios de distrito múltiplo e instituto aprovados assim que 

possível, mas não depois de 60 dias após o treinamento. 
 Reporte os eventos concluídos de treinamento e aprendizagem de Leão e Leo do distrito 

múltiplo e área no Learn, usando suas credenciais do Lion Portal. 
 Apoie a integração do coordenador da GLT de DM entrante. 
 Comemore o sucesso dos distritos que alcançarem a meta de desenvolvimento de liderança do 

distrito. Reconheça os esforços da GLT de distrito nesse sucesso. 
 Compartilhe os sucessos com seu líder de área da GAT. 
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