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A NOSSA MISSÃO 

Empoderar os voluntários para que possam 
servir às suas comunidades, atender às 
necessidades humanitárias, fomentar a paz e 
promover a compreensão mundial por meio 
dos Lions clubes.

Olá!
Conheça a maior 
organização de clubes 
de serviço do mundo

Nossas causas globais
Embora cada Lions clube tenha seu próprio 
enfoque de serviço, existem cinco causas globais 
de interesse particular em todo o mundo.
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Benefícios de ser Leão

1   Fazer a diferença. Os Lions clubes de todo 
o mundo estão cheios de pessoas como você que 
decidiram agir e servir o próximo.

2   Servir com orgulho. Como Leão, você 
dedicará seu tempo, compartilhará seus talentos, 
ajudará sua comunidade e saberá que mudou a vida 
das pessoas.

3   Construir sua rede de contatos. Desenvolva 
relacionamentos com líderes comunitários, Leões 
locais e Leões de todo o mundo.

4   Ganhar credibilidade. Como parte de Lions 
Clubs International, você ganhará o respeito de fazer 
parte de uma organização global conhecida por 
servir o mundo há mais de 100 anos.

5   Desenvolver novas amizades. Tenha a 
sensação de pertencer ao seu clube e ter uma 
conexão com mais de 1,4 milhão de Leões em todo 
o mundo.

6   Tornar-se um líder. Aprimore suas habilidades 
de liderança em seu clube e aproveite as 
oportunidades de liderança em nível de clube, distrito 
e até internacional.

7   Receber suporte global. Todo Leão e todo 
clube é apoiado pela rede global de voluntários, 
funcion;arios  de Lions Clubs International e pela 
Fundação de Lions Clubs International (LCIF) que 
oferece financiamento de subsídios para apoiar o 
trabalho solidário dos Leões, impulsionando seus 
serviços e atendento às necessidades de suas 
comunidades locais e globais.

Imaginei que talvez pudesse fazer uma pequena 
diferença por conta própria, mas, ao me juntar a 

outras pessoas com ideias semelhantes, poderíamos 
fazer uma diferença maior.

- Zarina Luck, Newcastle Lions Clube, África do Sul

Fundar um novo clube
A formação de um Lions clube começa com a 
busca de pessoas com a mesma opinião em sua 
comunidade. Os  
passos incluem:

n   Identificar sua comunidade. Em que cidade ou área 
você servirá?

n   Identificar as necessidades da comunidade. Que 
tipo de serviço beneficiaria mais as pessoas ao seu 
redor?

n  Fazer conexões com os líderes comunitários locais.

n  Recrutar um mínimo de 20 associados.

n  Enviar uma taxa de afiliação única.

As quotas internacionais são adicionais às quotas 
de distrito ou clube. Para mais informações, visite o 
website de Lions Clubs International lionsclubs.org.

Os Lions clubes estão sempre 
prontos para ajudar
Neste exato momento, os Lions clubes estão fazendo 
a diferença ao redor do mundo. Isto é porque sempre 
que os Lions clubes se unem, os problemas se tornam 
menores e as comunidades se tornam melhores. Os Lions clubes oferecem uma 

nova oportunidade
Desde 1917, os Lions clubes oferecem às 
pessoas oportunidades para retribuir às 
comunidades e ajudar aqueles que mais 
precisam. Em breve, um Lions clube será 
formado em sua comunidade, lhe oferecendo a 
oportunidade de se tornar um voluntário ativo, 
um membro de uma organização internacional 
respeitada, um líder na sua comunidade e um 
amigo dos necessitados.
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