EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL
Assessor de Distrito (Governador de Distrito)
Visão Geral do
Cargo

Ações que
Levam ao
Sucesso

Como governador de distrito, você servirá como o assessor distrital da Equipe de Ação
Global. Você garantirá que os coordenadores da GLT, GMT e GST de distrito estão
colaborando e implementando planos para desenvolver líderes habilidosos, fortalecer o
quadro associativo e expandir o serviço humanitário do distrito. Você é a força motriz
que assegura que seu distrito seja forte, estável e focado. Suas ações definem o
caminho para o sucesso de seu distrito e seus clubes!
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Assegurar a seleção de líderes Leões qualificados para os cargos da Equipe de
Ação Global de distrito (coordenadores da GLT, GMT e GST)
Garantir que a GLT, GMT e GST apoiem as metas do distrito e implementem
os planos de ação.
Facilitar reuniões regulares para discutir e avançar com as iniciativas
estabelecidas pela Equipe de Ação Global.
Apoiar projetos de serviços comunitários locais que criem a sensação de fazer
parte e ter orgulho dos Leões e Leos do distrito.
Colaborar com a Equipe de Ação Global de distrito múltiplo e outros
governadores de distrito no sentido de potencializar iniciativas voltadas ao
desenvolvimento da liderança, aumento de associados e expansão do serviço
humanitário.
Compartilhar sucessos, oportunidades e necessidades com os dirigentes de
clube, membros da Equipe de Ação Global de distrito e funcionários da LCI.
Alcançar as metas para desenvolvimento da liderança, aumento de associados
e serviços.
Ter a participação dos dirigentes de clube entrantes no treinamento para
dirigentes de clube.
Ter a participação dos presidentes de divisão entrantes no treinamento para
presidentes de divisão.
Aumentar em 10% o número total de Leões que participam em eventos de
treinamento do desenvolvimento da liderança.
Aumentar o total de associados em relação ao ano Leonístico anterior.
Diminuir as quedas de associados em 5%.
Aumentar o número de mulheres afiliadas.
Ter a participação de novos associados na orientação para novos associados.
Garantir que as indicações de possíveis associados fornecidas pelo distrito
múltiplo ou LCI sejam contatadas em tempo hábil e informadas sobre a
afiliação.
Colaborar com o coordenador da GLT de distrito para planejar, pelo menos um
workshop, que eleve o profissionalismo de Leão e Leo no planejamento e
execução de projetos de serviço.
Encorajar clubes a planejar e executar pelo menos um projeto relacionado ao
diabetes.
Terminar o AL 2017-18 com aumento dos Projetos de Legado do Centenário à
Comunidade em relação ao ano anterior.
Aumentar a implementação de projetos de serviço e o envio de relatórios em
relação ao ano anterior.
Trabalhar com o coordenador de LCIF de distrito e presidentes de
região/divisão para identificar pelo menos uma iniciativa de serviço que possa
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ser fortalecida pela utilização dos recursos de LCIF.
Aumentar a utilização do aplicativo de LCI no distrito, tendo opiniões de cada
clube e gerenciar pelo menos um de seus projetos de serviço no aplicativo de
LCI.
Terminar cada ano Leonístico com um aumento no desenvolvimento de Leo
Clube e ter colaboração entre Leões e Leos no serviço prático.
Ser interessado pelo potencial de melhorar seu clube.
Liderar pelo exemplo, demonstrando habilidades de liderança.
Ter tido sucesso ao servir como vice-governador de distrito.
Ser graduado em programas de liderança oferecidos pelo distrito, distrito
múltiplo e/ou Lions Clubs International ou outros programas de liderança
profissionais.
Ser capaz de fazer uso da tecnologia (E-mail, Microsoft Office, MyLCI, website
de LCI, mídia social).
O assessor da Equipe de Ação Global de distrito reporta ao conselho de
governadores e ao presidente da Equipe de Ação Global de distrito múltiplo.
Os coordenadores da GLT, GMT e GST de distrito reportam para o presidente
da Equipe de Ação Global de distrito (governador de distrito).

Os Leões coordenadores/conselheiros de países preencheriam o cargo em áreas sem distrito e poderiam desenvolver
uma Equipe de Ação Global dentro da área ou utilizar a Equipe de Ação Global de um outro distrito. O Leão
coordenador/conselheiro de países deverá enviar um plano definindo a estrutura de sua área. Os Leões
coordenadores/conselheiros de países reportariam para os líderes de área/conselheiro especial de área.

