
 

EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL 
 

Assessor da GST de Serviços de Clube 
 

Mandato 
 

Cargo eleito para um ano como dirigente de clube e membro da diretoria. 
 

Visão Geral do 
Cargo 
 

Como Assessor da GST de serviços de clube, você tornará o sonho do Melvin Jones 
realidade, que toda necessidade possa ser atendida por um Leão ou Leo.  Você é 
responsável por implementar o serviço de impacto e os projetos de angariação de fundos, 
aumentar o envolvimento dos associados nos projetos de serviço e aumentar a 
conscientização do impacto coletivo dos Leões em atender às necessidades humanitárias 
globais.  
 

Ações que 
Levam ao 
Sucesso 

• Colaborar com os assessores da GLT e da GMT de clube e Presidente da Equipe 
de Ação Global de clube (presidente do clube) no sentido de potencializar 
iniciativas voltadas ao desenvolvimento da liderança, aumento de associados e 
expansão do serviço humanitário.  

• Desenvolver e liderar um comitê de serviços para criar e implementar as metas e 
planos de ação de serviços. 

• Apoiar a conservação de associados, criando uma atmosfera harmoniosa no clube. 
Fazer com que os associados sintam que fazem parte da família de Leões 
enquanto servem a comunidade local.   

• Aumentar a satisfação dos associados em eventos de projetos de serviço do clube 
e esforços de angariação de fundos, enquanto atende, de forma eficaz, as 
necessidades prioritárias da comunidade.   

• Implementar os projetos que estejam alinhados às campanhas do Desafio de 
Serviços do Centenário (CSC) (AL 2017-18) e à Estrutura de Serviços de LCI 
Adiante. Explorar e executar Projetos de Legado do Centenário à Comunidade (AL 
2017-18) para aumentar a visibilidade do impacto do serviço dos Leões nas 
comunidades locais. 

• Assegurar que todos os projetos de serviço sejam reportados através do MyLCI. 
Utilizar os relatórios dos resultados quantitativos e consistentes para que os 
resultados possam ser divulgados de maneira cumulativa e de acordo com as 
práticas padrão de LCI. 

• Colaborar com os líderes de marketing e RP de clube para aumentar a 
conscientização comunitária sobre os projetos de serviço do clube e impacto de 
serviço. 

• Aumentar o envolvimento de Leões e Leos nos projetos de serviço através da 
utilização do aplicativo de LCI. 

• Aumentar a colaboração do coordenador de LCIF em nível de clube para 
maximizar a utilização de recursos e o envolvimento de angariação de fundos da 
LCIF. 

• Participar das reuniões e eventos da região, divisão e do distrito.  
• Colaborar com a GMT e o assessor de aumento de associados de clube para 

incentivar atuais e possíveis associados a participarem de projetos de serviços. 
 

A Medida do 
Sucesso 
 

• Aumentar a satisfação dos associados em projetos de serviço de clube e eventos 
de angariação de fundos, através da participação de associados em projetos de 
serviço. 

• Aumentar a implementação de projetos de serviço e o envio de relatórios em 
relação ao ano anterior. 

• Planejar e executar pelo menos um projeto relacionado ao diabetes. 
• Planejar e executar projetos de serviço alinhados com cada uma das 5 áreas das 



campanhas do Desafio de Serviços do Centenário (CSC) (AL 2017-18). Iniciar pelo 
menos um Projeto de Legado do Centenário à Comunidade (AL 2017-18). 

• Inserir e gerenciar pelo menos um projeto de serviço ou evento de angariação de 
fundos através do aplicativo de LCI.  

• Implementar pelo menos um projeto de serviço ou evento de angariação de fundos 
em conjunto com um Leo Clube local ou organização de serviços para jovens.  
 

Qualificações 
Recomendadas 
 
 

 

• Ser apaixonado por Lions e estar envolvido no futuro da associação.  
• Demonstrar experiência em liderar e desenvolver atividades de serviço nos últimos 

cinco anos.  
• Possuir forte habilidade de gerenciamento de projetos ou eventos, oratória e 

apresentação. 
• Estar familiarizado com os programas, parcerias e subsídios de LCIF. 
• Ser capaz de fazer uso da tecnologia (E-mail, Microsoft Office, MyLCI, website de 

LCI, mídia social). 
 

Estrutura de 
Relatório  
 

• O assessor da GST de serviços de clube reporta para o coordenador da GST de 
distrito. 

• O assessor da GST de serviços de clube, assessor da GMT de aumento de 
associados de clube e assessor da GLT de desenvolvimento da liderança de 
clube, reportam para o Presidente da Equipe de Ação Global (presidente de clube). 

 
 


