Bem-Vindo

AO LÍDER MUNDIAL EM SERVIÇOS HUMANITÁRIOS.

DECLARAÇÃO DE VISÃO DO LIONS
Ser o líder mundial em serviços comunitários e humanitários.

DECLARAÇÃO DE MISSÃO DO LIONS
Dar poder aos voluntários para que possam servir suas comunidades, atender às necessidades
humanas, fomentar a paz e promover a compreensão mundial através dos Lions clubes.

OBJETIVOS DE LIONS INTERNATIONAL
•
•
•
•
•
•
•

ORGANIZAR, fundar e supervisionar clubes de serviço a serem chamados de Lions clubes.
COORDENAR as atividades e padronizar a administração dos Lions Clubes.
CRIAR e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra.
PROMOVER os princípios de bom governo e boa cidadania.
TER um interesse ativo pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade.
UNIR os clubes em laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca.
PROMOVER um fórum para a discussão aberta de todas as questões de interesse público,
de forma, entretanto, que partidarismo político e sectarismo religioso não sejam debatidos
por membros do clube.
• INCENTIVAR pessoas interessadas em prestação de serviços a servir sua comunidade sem
recompensa financeira pessoal, e incentivar a eficiência e promover altos padrões éticos no
comércio, na indústria, nas profissões, nos serviços públicos e na iniciativa privada.
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Bem-Vindo...
...à família Lions! Esta é uma grande família com
1,35 milhão de sócios em 45.000 clubes em mais de
200 países e áreas geográficas, formando a maior organização de serviço voluntário do mundo. Você
agora integra esta rede mundial de pessoas dedicadas a buscar e ajudar os necessitados.
O tamanho e escopo da nossa organização é uma
grande vantagem. Temos alcance mundial e acesso a
recursos globais. Mas o nosso enfoque é local. Servimos as pessoas de uma comunidade de cada vez,
as vezes, uma pessoa de cada vez. Fazemos tudo
nós mesmos. Mesmo quando concedemos centenas
de milhões de dólares americanos para vastos programas de visão e assistência em caso de catástrofe,
os Leões locais, muitas vezes juntamente com Leões
do outro lado do planeta, estão à disposição para colaborar no que for necessário.
Você se tornou um Leão para retribuir à sua comunidade através de ações diretas. A função de Lions
Clubs International é ajudá-lo a fazer isto e da forma
mais eficaz possível. Você também irá se divertir
muito. A camaradagem nas ações unidas e o companheirismo da cooperação internacional podem fazer
da sua participação como sócio de um Lions clube
uma das experiências mais agradáceis da sua vida.
As oportunidades para desenvolvimento pessoal e de
liderança podem fazer desta uma das mais gratificantes.
Agradecemos pela sua dedicação, reconhecemos
seu espírito voluntário e gostaríamos de contar com a
participação de toda a sua família. A associação se
compromete em ajudá-lo a ser o melhor Leão que
você poder ser. Junto com o seu material e mentor
orientador, este livreto lhe oferecerá o conhecimento
e informações necessárias para começar a sua jornada de serviço.
Agora é só começar!
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LIONS ONLINE
Este livreto é apenas o começo. Na
medida em que avançar na sua orientação, você irá querer saber mais sobre
ser um Leão e sobre Lions Clubs International. Felizmente, quase tudo que
você queira saber pode ser encontrado
em um lugar: www.lionsclubs.org.
Você encontrará um web site atualizado e bem planejado, com vídeos, experiências de aprendizagem interativas,
recursos para download, publicações
atuais, uma edição online da revista
LION e muito, muito mais.
Você também pode acompanhar as últimas notícias Leonísticas do blog, Facebook, MySpace, LinkedIn, Flickr,
YouTube e Twitter de Lions Clubs International. Você pode até fazer o download de um aplicativo de Lions para o
seu iPhone! Você encontra links para
todos estes serviços no web site do
Lions Clubs International.

Explore o universo Leonístico em
www.lionsclubs.org!

O nosso começo
Os Leões ajudam as pessoas desde 1917. Naquele ano, Melvin Jones, um empresário de Chicago, incentivou o seu clube de empresários, Chicago Business Circle, a fazer mais do que promover boas práticas de
negociação. Ele convenceu os sócios de que o serviço altruista prestado aos outros criaria uma comunidade melhor, e um mundo melhor, para todos.
Melvin Jones também percebeu que uma rede de clubes trabalhando unida poderia fazer muito mais do
que clubes trabalhando individualmente. Ele convidou grupos similares de todo os Estados Unidos para
uma reunião no dia 7 de junho de 1917, em Chicago, Illionois, EUA. Nesta ocasião, o novo grupo assumiu
o nome de um dos clubes convidados e assim nasceu a Associação de Lions Clubes. Naquele ano ainda,
ocorreu uma convenção em Dallas, Texas, EUA, para formalmente adotar um estatuto, regulamentos e um
código de ética. O empenhado grupo tornou-se a Associação Internacional de Lions Clubes somente três
anos mais tarde quando se formou um novo Lions clube em Windsor, Ontário, Canadá.
Em quase 100 anos após a sua fundação, a associação, geralmente chamada de Lions Clubs International, espandiu-se por todos os cantos do planeta. Você encontrará Lions clubes em Roma, Itália e em
Roma, no estado de Nova Iorque, EUA. Há Lions clubes em Pequim e Bruxelas, em Tóquio e na Tanzânia.
Em todos estes locais e em muitos mais, os Leões são bem-vindos e respeitados pela sua visão, integridade e dedicação ao nosso lema oficial: “Nós servimos.”

O EMBLEMA DE LIONS CLUBS INTERNATIONAL
No seu pacote de boas-vindas juntamente com este livreto, você recebeu um distintivo de
sócio sob forma de um emblema de Lions clubes. Use-o com orgulho! Este é um dos
símbolos mais reconhecidos e respeitados do mundo.
Apesar de ter sido alterado e atualizado recentemente, o desenho original data bem do início
da associação. Ele consiste em uma letra “L” dourada em um círculo azul com uma borda
dourada. Em duas laterais do círculo encontra-se o perfil da cabeça de um Leão, um olha para
trás, o passado de orgulhos, e o outro olha para frente, o futuro otimista.
Você pode fazer o download de diferentes formas do emblema para uso pessoal ou do clube
a partir do web site de Lions Clubs International. Porém, saiba que o emblema é uma marca
registrada na maioria dos países e pode somente ser usado de acordo com as Normas sobre
Marca Registrada de Lions Clubs International, que podem ser encontradas no web site de
Lions Clubs International.
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Nossas atividades
O que fazemos pode ser resumido em dua palavras: Nós servimos. Servimos primeiramente em nossa própria comunidade, mas atualmente mais do que nunca observamos a necessidade de servir à comunidade
mundial.
Neste exato momento, os Leões estão trabalhando em hospitais e centros para idosos, em regiões atingidas por catástrofes naturais, assim como em escolas e centros de reciclagem. Como os Leões procuram
servir onde há mais necessidade, nossas atividades são tão variadas como as necessidades das comunidades às quais servimos. Porém, as atividades de serviço se distribuem em categorias gerais, e há algumas áreas nas quais especialmente temos experiência e conhecimento.
VISÃO. Os Leões há muito tempo são associados com a prevenção da cegueira e restauração da visão, e
este assunto sozinho poderia render um livro! Em 1925, a autora e ativista norte-americana Helen
Keller, que era tanto cega como surda, desafiou pessoalente os Leões a “fazer chegar logo o dia
em que não haja mais cegueira evitável; mais crianças surdas, mais crianças cegas sem escola;
mais homens ou mulheres cegos sem assistência.” Desde que aceitou o desafio, Lions Clubs International adquiriu conhecimento e experiência inigualáveis nesta área e tornou-se uma presença
indispensável entre as agências internacionais que se dedicam a preservação da visão.
Os Leões atacam o problema da cegueira em nível mundial em uma escala massiva. Devido ao
compromisso dos Leões com a visão, mais de 10 milhões de crianças já foram examinadas para
doenças e problemas de visão, 7,6 milhões de pessoas recuperaram a visão através da cirurgia da
catarata e a cada ano 400.000 pessoas recebem óculos recliclados. Mas os Leões também ajudam as pessoas individualmente a superarem a cegueira, como os Leões de Wisconsin, EUA, que
proporcionaram a uma mulher local cega de nascença um transplante de córnea que possibilitou
que ela enxergasse sua família pela primeira vez.

Nós queremos
que todos
tenham um
futuro melhor.
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PROGRAMAS JUVENIS E SERVIÇOS PARA AS CRIANÇAS. Os Leões se importam com as crianças.
Sempre que as crianças necessitam de alimento, cuidados médicos, material educativo e outras
necessidades vitais, os Leões estão prontos a ajudar. Tornamos o crescimento mais seguro e saudável para as crianças e jovens adultos de algumas das áreas mais pobres e de maior risco do
mundo. Ajudamos os jovens a enfrentar o mundo complexo de hoje com um programa internacional de habilidades para a vida, e ajudamos crianças a fazer amizades internacionais nos nossos
acampamentos juvenis. O nosso Concurso do Cartaz sobre a Paz anual permite que crianças de
todo o mundo expressem a sua esperança mais ardente para todos nós: paz.
A cada ano, o Sölvesborg Lions Club na Suécia traz crianças de orfanatos da Polônia e Lituânia
para a Suécia por dez dias para se divertirem em um acampamento de verão. As crianças, que de
outra forma levariam vidas problemáticas e difíceis, desfrutam de experiências as quais não teriam
acesso de outra forma. Os Leões que vivem e trabalham no acampamento dizem que a coisa
mais importante que as crianças aprendem é que há pessoas em outros países que se importam
muito com elas.
RELAÇÕES INTERNACIONAIS Os Leões servem em toda a parte e já o fazem por muito tempo. Em
1945, Lions Clubs International ajudou a redigir a Carta da ONU para Organizações Não-Governamentais e ainda mantém relações ativas com a UNESCO, UNICEF e outras agências da ONU. Mas
também tomamos ação mais direta para cumprirmos o terceiro Objetivo de Lions Internacional:
“Criar e alimentar um espírito de entendimento entre os povos do mundo.”
Os Leões na Alemanha atravessam as fronteiras para ajudar crianças nas áreas de guerra e em
outras áreas em crise. Eles ajudaram na criação do ambiente confortável e seguro da Vila da
Paz da Alemanha, onde até 300 crianças de diversas nações recebem tratamento médico para
os seus ferimentos e, talvez tão importante, vivem juntas em paz.
SAÚDE. Os Leões começaram a salvar a visão das pessoas em 1925, e isto ainda é uma prioridade. Mas
os Leões também dedicam-se à audição, ao trabalho com os surdos e a aumentar a conscientização sobre os perigos da diabetes. Recentemente, os Leões em várias partes do mundo tomaram a iniciativa de promover a conscientização acerca do cancer de mama e de oferecer
equipamento médico emergencial a países devastados pela guerra.
Nas Ilhas Cayman, o Lions Club of Tropical Gardens está salvando vidas ao ajudar mais mulheres a se informarem sobre o cancer de mama. O clube promove reuniões informativas, patrocina uma caminhada de cinco quilômetros e distribui vales para mamografias gratuitas a
mulheres que não poderiam pagar por elas. Como resultado, mais casos de cancer de mama
são descobertos em um estágio precoce, mais tratável, e mais mulheres estão sobrevivendo.
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COMUNIDADE E O MEIO-AMBIENTE. Os Leões servem onde moram, e somos uma organização que lite
ralmente “pôe a mão na massa”. Os Leões arregassam as mangas e colaboram. Você pode encontrar Leões plantando árvores, trabalhando com um pincel ou vassoura e manobrando serrote e
martelo. Graças ao Leões em Ação, o mundo tem inúmeros Parques do Lions, Clínicas do Lions,
Abrigos do Lions, Centros Comunitários do Lions e muito mais, todos construídos, mantidos e renovados pelas nossas próprias mãos.
Em Concord, Califórnia, EUA, os pais de crianças com necessidades especiais sonhavam com
um playground onde suas crianças pudessem brincar jundo com as outras crianças da vizinhança. Os Leões se agilizaram para fazer deste sonho uma realidade. LCIF concedeu um subsídio de US$ 75.000,00 como capital inicial, mas a maior parte dos US$ 750.000,00 necessários
para o playground foi angariada pelos Lions clubes da área. Então os Leões contribuiram com
outros voluntários para executar a construção eles mesmos.
Como os Leões se comprometem com o meio-ambiente, muitas vezes limpamos parques, áreas
de recreação e áreas silvestres. Ensinamos as pessoas a reduzir, reutilizar e reciclar, colocando em
prática o que pregamos.
Em uma remota vila na Tailândia, Leões japoneses e tailandeses se uniram ao departamento florestal e LCIF para combater o aquecimento global e previnir os danos causados por inundações
através do plantio de árvores. Juntos plantaram 8000 árvores e ensinaram aos moradores da
vila a importância deste plantio de árvores para melhorar o seu meio-ambiente.
PREPARAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM CATÁSTROFES. Sempre que ocorre uma catástrofe, os Leões estão
prontos a ajudar. Podemos mobilizar recursos e mão-de-obra em nível mundial para assistir os
Leões locais nos cuidados com os seus vizinhos. Através do programa ALERTA do Lions, os
Leões se preparam para atuar em emergências.
Quando um terremoto devastador atingiu o Haiti em janeiro de 2010, os Leões reagiram rapidamente. Mais de US$ 4,6 milhões foram mobilizados para dar assistência ao Haiti. Os Leões da
República Dominicana agiram rapidamente trazendo dois conteiners com itens necessários diretamente aos Leões do Haiti, que os usaram para estabelecer uma cidade-acampamento para
abrigar mais de 3000 pessoas. Os Leões também tiveram um papel importante dando assistência às vítimas do terremoto na China e no Chile, assim como do tsunami no Oceano Índico em
2004.
O seu clube provavelmente participa ou irá participar em algumas destas áreas, além de criar seus próprios
projetos para atender necessidades específicas da sua comunidade. Sem dúvida, você pode descobrir a
área com a qual mais se identifique para oferecer serviços e direcionar sua energia nesta direção.
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A nossa estrutura
O LIONS CLUBE
Talvez seja uma surpresa para você, mas
apesar de ser um orgulhoso e recém-cunhado
Leão, você tecnicamente não é um membro da Associação Internacional de Lions Clubes! Você é
sócio do seu clube, e o clube é um integrante da
associação.
É assim que funciona. O Lions clube é a unidade
fundamental do Leonismo. Esta é a estrutura a partir da qual tudo mais é construído. É nos clubes
que se faz o trabalho. São os clubes que fazem a
diferença em suas comunidades. A associação
existe para servir e apoiar o seu clube e os demais
45.000 espalhados pelo mundo.
Como você já deve saber, os Lions clubes são formados por homens e mulheres que querem melhorar suas comunidades e se comprometem com o
trabalho que fará isto acontecer. Nossos voluntários
servem suas comunidades e outras comunidades
pelo mundo com integridade e entusiasmo inigualáveis. É por isto que sempre que os Lions clubes se
reunem, os problemas diminuem, melhorando as
comunidades.
Há muitas razões para se ter orgulho de ser um
Leão. A afiliação somente é possível mediante convite feito a pessoas de maioridade, bom carater
moral e boa reputação na comunidade. Como
Leão, você tornou-se um voluntário ativo de uma
organização internacional de respeito. Você é um
líder na sua comunidade e um amigo dos carentes.
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Como integrante efetivo da Associação Internacional de Lions Clubes, o seu clube comprometeu-se
em obedecer o Estatuto e Regulamentos Internacionais. É importante que você se familiarize com
estes documentos, que podem ser baixados do
web site de Lions Clubs International.
Os dirigentes do seu clube são o presidente, o expresidente imediato, vice-presidente, secretário, tesoureiro, diretor social (opcional, custodiante da
propriedade do clube), diretor animador (opcional,
animador das reuniões), assessor de aumento de
sócios e outros. Os dirigentes são eleitos anualmente para um mandato que coincide com o ano
Leonístico da associação (de 1º de julho a 30 de
junho).
A maioria do trabalho dos Lions clubes é feito em
comitês indicados pelo presidente. Em muitos clubes, todos os sócios são designados para um comitê. A sua designação para um comitê é muito
importante para a sua afiliação e merece todo o
seu empenho. Os comitês administrativos podem
incluir participação, estatuto e regulamentos, convenção, finanças, informações Leonísticas, aumento de sócios, relações públicas, recepção e
preparação de líderes. Os comitês de atividades
normalmente funcionam de acordo com as principais atividades Leonísticas.
Cada clube e distrito define suas próprias quotas
anuais para cobrir os custos administrativos. Além
disto, o clube recolhe quotas internacionais para
cobrir os benefícios dos sócios, que incluem o recebimento da Revista LION. O dinheiro arrecadado
do público nunca pode ser empregado para custear gastos administrativos. Todo o dinehiro angariado pelos Leões retorna diretamente à
comunidade.

O DISTRITO
O distrito é a sua conexão com o mundo mais amplo
de Lions Clubs International. Os 45.000 Lions Clubes
de todo o mundo estão agrupados em aproximadamente 750 distritos, a maioria com 35 ou mais clubes e com pelo menos 1250 sócios de Lions clubes.
Cada distrito tem um governador de distrito que é
eleito para um mandato de um ano e é responsável
pelo sucesso geral da nossa missão de serviço no
distrito. O governador de distrito divide suas responsabilidades com a equipe do governador de distrito,
composta pelo governador de distrito, primeiro e segundo vice-governadores de distrito. A equipe trabalha junta supervisionando as operações do distrito,
desenvolvendo estratégias de equipe e incentivando
o convite a novos sócios e formação de novos clubes.
O governador de distrito também supervisiona outros
dirigentes do distrito, como o secretário e tesoureiro
de gabinete. Os dirigentes e vários assessores de comitês formam o gabinete distrital. Os presidentes e
secretários de clubes estão frequentemente em contato com o gabinete distrital e servem como um comitê consultivo informal.
Alguns distritos muito grandes são subdivididos em
regiões de 10 a 16 clubes e divisões de 4 a 8 clubes.
Quando for o caso, os assessores de região e divisão
também trabalham diretamente com o gabinete distrital.
Os distritos múltiplos são formados por dois ou mais
distritos dentro de um território, tipicamente organizados de acordo com os limites nacionais, estaduais e
provinciais. Chama-se de distrito único o distrito que
não integrar um distrito múltiplo.

Nossos voluntários estão servindo às suas comunidades em todo o mundo.

A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL
A Diretoria Internacional é o orgão que governa a associação. Seus 34 integrantes, de todas as partes do
mundo, encontram-se quatro vezes ao ano para estabelecer as normas da associação. A diretoria também:
• Monitora os programas em andamento da associação
• Supervisiona os dirigentes e comitês internacionais da associação
• Administra os interesses, propriedades e fundos da associação
• Prepara e aprova o orçamento para cada ano
Leonístico (1º de julho a 30 de junho)
Os dirgentes internacionais, que consistem do presidente internacional, primeiro e segundo vice-presidentes e ex-presidente internacional imediato, estão
encarregados de implementar as normas e servir
como líderes incentivadores do 1,35 milhão de Leões
do mundo.
A diretoria e dirigentes internacionais são assistidos
por assessores nomeados; distintos Leões autorizados pela diretoria a participar de certos comitês e desempenhar tarefas específicas.
Os dirigentes e diretores internacionais são eleitos
pelos delegados a cada ano na convenção internacional. Os presidentes são eleitos dois anos antes do
seu mandato e servem como segundo vice-presidente, primeiro vice-presidente e então presidente.
Os integrantes da diretoria são eleitos para mandatos
de dois anos e são designados como diretores de
primeiro e segundo ano durante seu mandato.
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LIDERANÇA
Lions Clubs International sempre
precisa de bons líderes nos clube e
nos demais níveis da associação. Se
você quiser servir, liderando
companheiros Leões a altos
patamares de excelência, a
associação compromete-se em ajudálo a aprimorar suas habilidades de
liderança. Há uma variedade de
opções para aprendizagem online
disponíveis no Centro de Recursos de
Liderança no web site de Lions Clubs
International. Você também encontrará
informações sobre oportunidades
práticas para desenvolvimento de
liderança.

Organograma de Lions Clubs International
DIRETORIA INTERNACIONAL
Orienta as operações da associação por meio de normas
gerais para o atingimento de seus objetivos.

COMITÊ EXECUTIVO
Age em nome da Diretoria quando seus membros
não podem se reunir ou entrar em sessão.

PRESIDENTE
Executa as normas e administra as operações da associação para
avançar os propósitos e objetivos de Lions Clubs International.

Sede de LCI
Administra a Sede e os funcionários

Governador de Distrito*

Primeiro ViceGovernador de Distrito

Segundo ViceGovernador de Distrito

Secretário e Tesoureiro
de Gabinete

Presidente de Região
(Opcional)

Comitê Consultivo

Presidente de Divisão

Presidente de Divisão

LIONS CLUBES

LIONS CLUBES

Delegados

Delegados

LIONS CLUBES

Delegados

A CONVENÇÃO ANUAL

*Veja informações sobre distrito na página 9.
Organização de Governança
Desenvolvimento e Implementação de Normas
Assintência Administrativa
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Fundação de Lions Clubs International
Desde o seu humilde começo em 1968, a Fundação de Lions Clubs International (LCIF) já angariou
e distribuiu centenas de milhões de dólares americanos para ajudar os Leões a combater problemas
mundiais, como a cegueira, a perda da audição e
para assistir às vítimas de grandes catástrofes,
como terremotos e inundações. Hoje, a fundação
concede uma média de US$ 30 milhões anualmente em subsídios.
LCIF proporciona a Lions Clubs International seu
maior impacto mundidal, mas também serve a comunidades, fornecendo aos Leões locais meios
para construir escolas, clínicas de saúde, reabilitação vocacional, centros de treinamento e outros
projetos humanitários de larga escala que atendam
às necessidades da comunidade. De fato, a grande
maioria dos fundos de LCIF vêm dos Leões e vão
para os projetos Leonísticos que mais precisam.
Porém, LCIF se orgulha de ter parceria com corporações e organizações não-governamentais com
interesses afins para maximizar o seu impacto nos
problemas mundiais.
A LCIF se orgulha em especial do programa SightFirst, criado em 1990 para reduzir e eliminar a cegueira no mundo inteiro. O programa combate às
principais causas de cegueira evitável que afeta milhões de pessoas todos os anos. Desde a sua criação, os Leões angariaram US$ 346 milhões para
esta iniciativa, fazendo de LCIF a maior organização
do mundo em prevenção da cegueira.
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O tamanho, escopo e incrível eficácia da SightFirst
ajudou LCIF a ser considerada a melhor organização não-governamental (ONG) de todo o mundo
pelo relatório especial de filantropia e cidadania corporativas do Financial Times.
Grande parte dos fundos de LCIF vem do seu programa Companheiro de Melvin Jones, que reconhece doações de US$ 1000,00.

Mais coisas que você precisa saber
REUNIÃO DE CLUBE
É vitalmente importante que os Lions clubes se reunam regularmente e que os seus sócios participem ao
máximo das reuniões. A frequência regular de todos os sócios fortalece a camaradagem e assegura que
se vai estabelecer e atingir metas compartilhadas por todos. A maioria dos Lions clubes se reune duas
vezes ao mês, em local e horário estabelecidos pelos sócios.
Como um novo Leão, é especialmente importante que você participe e absova o máximo possível do conhecimento e espírito Leonístico. Mas não se esqueça que a sua participação é tão importante para o clube
como é para você. O seu tempo e enegia são valiosos e necessários. Disponha deles generosamente através da sua assiduidade, participando das tarefas de comitês e apoiando as metas do clube.
Os prêmios de frequência perfeita estão disponíveis para sócios que participaram de todas a reuniãos regularmente agendadas por doze meses ou mais. Você pode compensar reuniões perdidas, caso esteja de
acordo com as normas do seu clube.
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Prêmios para sócios
Os Leões acreditam que o serviço é a própria premiação, mas as realizações especiais e históricas merecem reconhecimento e comemoração. Você talvez pense que está muito distante de prêmios e reconhecimentos, mas como um novo Leão, você pode almejar alguns prêmios quase que imediatamente. São
consedidos prêmios pelo convite de novos sócios ao Lions clube e pela ajuda para formar um novo clube,
e você se qualifica para ambos, assim que concluir a sua orientação.
Outros prêmios são oferecidos por tempo de afiliação, atividades de serviço de destaque, iniciativas de relações públicas e excelência em liderança.

Revista LION
A Revista LION, com dez edições por ano em 21 idiomas, é a publicação oficial de Lions Clubs International. Como Leão, você recebe uma assinatura gratuita. A revista exibe Leões e projetos de clubes excelentes em todo o mundo, inclui mensagens do presidente internacional e oferece informações úteis sobre as
normas e atividades da associação. Leia-a atentamente e a compartilhe com a sua família. Quando já tiver
terminado a leitura, coloque o exemplar em uma sala de espera do seu escritório ou local de trabalho.
É provável que seu clube e distrito também publiquem um boletim, jornalzinho ou boletim eletrônico regularmente com notícias e informações locais.

14

Convenção internacional
A Convenção de Lions Clubs International é o principal evento da associação. Todos os anos ela reúne milhares de Leões de todo o mundo para uma semana de assuntos do Leonísmo, instrução e camaradagem.
O acontecimento mais importante da convenção é a eleição dos dirigentes e membros da diretoria internacionais, bem como a posse do novo presidente. Os participantes podem optar por uma variedade de
workshops e seminários criados para ajudá-los a melhorar seus clubes e a se tornarem Leões mais eficazes. Comemoramos a camaradagem internacional em cerimônias vivazes, reuniões informais e através de
um desfile festivo pela cidade anfitriã.
Todos os Leões em dia com suas obrigações estão convidados a participar. Para mais informações sobre
as próximas convenções, visite a seção de notícias e eventos do web site de Lions Clubs International.

Sede internacional
A Sede Internacional da Associação de Lions Clubes localiza-se em Oak Brook, Illinois, EUA, ao lado de
Chicago. Lá, quase 300 integrantes do corpo de funcionários profissionais liderados pelo diretor executivo
trabalham juntos com os dirigentes internacionais da associação e a Diretoria Internacional para ajudar os
Lions clubes a progredirem na sua missão de serviço local e global. Na sede os funcionários se dividem em
divisões e departamentos especializados em finanças, assuntos jurídicos, relações públicas, informática, aumento e conservação de sócios, preparação de líderes, administração de clubes, materiais para clubes, atividades de serviço e ainda mais.
Oferecemos serviços e assistência nos 11 idiomas oficiais do Lions: alemão, chinês, coreano, espanhol, finlandês, francês, inglês, italiano, japonês, português e sueco.
O escritório está aberto para Leões e para o público em geral das 8:00 h às 16:30 h (horário de Chicago CST), de segunda a sexta feira.
Lions Clubs International
300West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
(630) 571-5466
www.lionsclubs.org
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Termos importantes
Assessores nomeados
Distintos Leões autorizados pela diretoria internacional para participar de comitês ou desempenhar tarefas específicas
Distrito
Um dos aproximadamente 750 grupos de Lions
Clubes em uma área local
Gabinete distrital
Composto pelo governador de distrito, primeiro e
segundo vice-governadores de distrito, secretário de
gabinete, tesoureiro de gabinete, além de vários nomeados e assessores de comitês
Governador de distrito
Um Leão eleito para um mandato de um ano liderando os clubes de um distrito
Equipe do governador de distrito
Liderada pelo governador de distrito, ela se compõe
pelo governador de distrito, primeiro e segundo
vice-governadores de distritos
Diretor executivo
Chefia o corpo de funcionários na sede internacional
Helen Keller
Autora e ativista norte-americana, que era tanto
cega como surda, e que inspirou os Leões a se
comprometerem com a preservação da visão
Associação Internacional de Lions Clubes
O nome formal e jurídico da associação

LCIF
A Fundação de Lions Clubs International é o braço
filantrópico de Lions Clubs International e distribui
milhões de dólares todos os anos para projetos Leonísticos e causas humanitárias
Revista LION
A publicação oficial de Lions Clubs International
Lions clube
A unidade fundamental de Lions Clubs International,
existem 45.000 distribuidos por todo o mundo
Lions Clubs International
O nome mais usado para a Associação Internacional
de Lions Clubes
Melvin Jones
O fundador de Lions Clubs International
Companheiro de Melvin Jones
Um programa de LCIF que reconhece doações de
US$ 1000,00
Distrito múltiplo
Formado por dois ou mais distritos dentro de um
território
Região
Uma subdivisão de um distrito que consiste de
aproximadamente 10 a 16 clubes
SightFirst
O programa de LCIF que se dedica ao combate de
cegueira evitável em todo o mundo

Diretoria internacional
O orgão administrador da Associação Internacional
de Lions Clubes

Nós servimos
O lema oficial de Lions Clubs International

Sede internacional
Localizada em Oak Brook, Illinois, EUA

www.lionsclubs.org
Link para o web site de Lions Clubs International

Dirigentes internacionais
O presidente internacional, primeiro e segundo vicepresidentes internacionais e ex-presidente internacional imediato da associação

Divisão
Uma subdivisão de um distrito que consiste de
aproximadamente 4 a 8 clubes
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CÓDIGO DE ÉTICA DO LIONS
• MOSTRAR minha fé no mérito da minha vocação pela aplicação diligente à finalidade de
que eu possa merecer uma reputação de qualidade de serviço.
• BUSCAR o sucesso e exigir a remuneração justa ou lucro de acordo com o devido, mas
não aceitar lucro ou sucesso ao preço da perda de minha autoestima por obtenção de
vantagem indevida ou por atos questionáveis de minha parte.
• LEMBRAR que para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é
necessário destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo.
• SEMPRE que surgir uma dúvida a respeito da retidão ou da ética de minha posição ou ação
em relação a outros, resolver essa dúvida em benefício dos outros.
• PRATICAR A amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira
amizade não é o resultado de favores mutuamente prestados, dado que não requer
retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado com que os dá.
• TER SEMPRE em mente meus deveres de cidadão para com minha localidade, meu Estado
e meu País, sendo-lhes constantemente leal em pensamento, palavras e obras. Conceder a
eles voluntariamente meu tempo, trabalho e meios.
• AJUDAR ao próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o necessitado.
• SER comedido na crítica e generoso no elogio; construir e não destruir.

Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL 60523-8842 EUA
www.lionsclubs.org
Telefone: 630.571.5466
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