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1. Nome ou número do clube: ______________________________________________________

IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE VOLUNTÁRIA
2. Em relação às atividades voluntárias, qual a importância
para você de cada uma das afirmativas abaixo?

Nem um pouco
importante

1
A

Angariar fundos significativos para vários projetos de caridade

B

Oferecer serviços valiosos que ajudam diretamente aos outros

C

Incentivar muitos sócios a assumirem um cargo de liderança

D

Ter reuniões regulares com outros sócios para permitir
que se socialize

E

Ter reuniões ordinárias com outros sócios para planejar as
próximas iniciativas

F

Oferecer oportunidades para contato social que ajudem o
sócio com a sua carreira/negócio

G

Incorporar um senso de diversão nas atividades de serviço

H

Assegurar que a atividade ajude a comunidade local onde
vivem os sócios

I

Assegurar que a atividade ajude pessoas além da
comunidade local

J

Oferecer oportunidades tanto para homens como para
mulheres participarem

K

Oferecer oportunidades para sócios receberem individualmente
prêmios por trabalhos bem feitos

L

Encontrar formas de envolver os filhos e familiares de sócios

M Infundir um senso de formalidade e decoro
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2

Muito
Importante

3

4

5

6

Agradecemos a sua participação nesta pesquisa para
avaliar o nosso clube. As suas respostas nos ajudarão a
melhor percebermos os pontos fortes e fracos do clube
para que possamos desenvolver um plano para
aprimorar aquilo que já fazemos bem ou resolver os
problemas que merecem nossa atenção.

SATISFAÇÃO COM O SEU LIONS CLUBE
3. Você concorda com as seguintes afirmativas que descrevem
como você se sente em relação ao Lions clube?

Não concordo
de forma alguma

1
A

2

Concordo
plenamente

3

4

5

6

É uma coisa que eu realmente gosto

B Me dá um sentimento de orgulho
C

O serviço que oferecemos me dá um sentimento de
plena realização

D

Faz com que eu sinta como se estivesse fazendo algo
positivo para ajudar ao próximo

E

Com certeza recomendaria aos meus amigos e familiares
que se associassem

F

Tornou-se algo importante na minha vida

G Tenho bastante influência no meu clube
H Sou respeitado pelos outros no meu clube
I

Planejo continuar sendo um sócio atuante do meu Lions Clube
no futuro próximo

J

Estou muito satisfeito com o reconhecimento que recebo
pelo tempo e dinheiro investidos
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SATISFAÇÃO COM AS REUNIÕES
4. Você concorda com as seguintes afirmativas que descrevem
como você se sente em relação às reuniões?

Não concordo
de forma alguma

1
A

O presidente do clube segue uma agenda

B As reuniões começam e terminam no horário
C O clube oferece programas interessantes e variados
D Os convidados são apresentados da forma apropriada
E

As reuniões são interessantes e animadas

F

As reuniões do clube são realizadas dentro de uma
atmosfera agradável

G

Os oradores possuem tempo suficiente para fazer
suas apresentações

H O local da reunião é adequado
I

Os sócios do clube têm a oportunidade de participar
e de se comunicar entre si

J

A ata da reunião anterior e da reunião da diretoria
são lidas e aprovadas

K

O tesoureiro oferece relatórios mensais relacionados à
situação financeira do clube

L

O meu tempo é respeitado e usado de forma sábia
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2

Concordo
plenamente

3

4

5

6

5. Com que frequência você gostaria de se reunir?
c Com mais frequência
c Assim está bem
c Com menos frequência

6. Com que frequência você prefere ter reuniões do
clube em pessoa? Escolha uma resposta.
c Mais de uma vez por semana
c Uma vez por semana
c Três vezes ao mês
c Duas vezes ao mês
c Uma vez ao mês
c Menos frequente do que uma vez ao mês
c Nunca

7. Que dia da semana você prefere que
ocorra a reunião? Numere em
ordem de preferência.
c Domingo
c Segunda-feira
c Terça-feira
c Quarta-feira
c Quinta-feira
c Sexta-feira
c Sábado

8. Em que horário você gostaria que se realizassem
as reuniões? Escolha uma resposta.
c De manhã
c No horário do almoço
c À noite

9. Você prefere que as reuniões do clube incluam
refeições? Escolha uma resposta.
c Sim
c Não
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AVALIAÇÃO DO SEU LIONS CLUBE
10. O seu clube faz bem o seguinte?
Não descreve nem
um pouco

1
A

Angaria fundos significativos para vários projetos de caridade

B

Oferece serviços valiosos que ajudam diretamente aos outros

C

Incentiva todos os sócios a assumirem um cargo de liderança
em algum momento enquanto estiverem afiliados ao clube

D

Tem reuniões regulares com outros sócios para permitir
que socializemos

E

Tem reuniões regulares com outros sócios para planejar as
próximas iniciativas

F

Oferece oportunidades para contato social que me ajudam
com minha carreira/negócio

G

Incorpora um senso de diversão nas atividades de serviço

H

Assegura-se de que a atividade ajude a comunidade local
onde vivo

I

Envolve-se em atividades que ajudam pessoas de fora da
minha comunidade local

J

Oferece oportunidades tanto para homens como para
mulheres participarem

K

Oferece oportunidades para sócios receberem individualmente
prêmios por trabalhos bem feitos

L

Busca formas de envolver os filhos e familiares dos sócios

M Infunde um senso de formalidade e decoro
N

Oferece oportunidades para socializar com outros sócios
de quem eu gosto

O

É bastante acolhedor e me faz sentir como parte do grupo

P

Há muitas panelinhas dentro do nosso clube das quais não
me sinto parte
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2

3

Descreve
perfeitamente

4

5

6

DESEJOS E FRUSTRAÇÕES DOS LEÕES
11. Você concorda com as seguintes afirmativas que descrevem
os desejos e frustrações que você sente em relação ao
nosso clube?

Não concordo
de forma alguma

1
A

Os líderes do clube permitem que eu seja tão ativo no clube
quanto eu deseje

B

O clube tem o tamanho ideal para as nossas atividades vigentes

C

O nosso clube envolve igualmente tanto homens como mulheres
nas atividades e liderança do clube

D

O clube permite que as mulheres sirvam em cargos de liderança

E

Há proteções suficientes para garantir que os fundos do clube
sejam usados de forma adequada

F

Há proteções suficientes para garantir que as eleições do clube
aconteçam de forma justa

2

Concordo
plenamente

3

4

5

6

G Para os sócios que desejarem, há mentoramento disponível
H

Eu gostaria de ter um mentor que ajudasse me explicando
as coisas

I

É aberto a diversidade do quadro associativo
(ex.: étnica, sócio-econômica, de sexo)

J

Incorpora a tecnologia sempre que possível (ex.: tem um
website, usa a Internet para reportar as atividades de sócios)

OUTROS COMENTÁRIOS
12. Use este espaço para fazer comentários:

Entregue a sua pesquisa para a pessoa que estará calculando os resultados.
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