
Como um novo associado, o Programa de Mentor do Lions o ajudará a ser o melhor Leão possível, promovendo
o aprendizado sobre as responsabilidades da afiliação de um Leão experiente como seu mentor. Juntos,
poderão estabelecer metas e planejar atividades, rastreando o seu progresso para que melhor possa servir a
sua comunidade.

Níveis do Programa de Mentor
O Programa de Mentor do Lions é dividido em dois níveis, o básico e o avançado. Cada nível do programa
possui metas específicas que precisam ser alcançadas dentro de um prazo definido. Em cada nível do
programa o Leão que está sendo mentoreado é desafiado a aprimorar os seus conhecimentos, compromisso e
habilidades de liderança sob a orientação de um Leão mentor com experiência comprovada.

• Programa Básico de Mentor do Lions:
A meta do Programa Básico é arcar com responsabilidades e formar relacionamentos.

• Programa Avançado de Mentor do Lions:
A meta do Programa Avançado é promover resultados
positivos a serem replicados. Para fazer o Programa
Avançado de Mentor, você tem que primeiro concluir o
Programa Básico de Mentor.

Como participar do
programa de mentor do Lions
Você pode tornar-se um mentor ou um mentoreado no seu clube.
Veja como:

• Entre em contato com o presidente de clube ou com o
patrocinador para expressar o seu interesse no programa.
Certamente o presidente o ajudará a
encontrar um mentor. Um patrocinador
poderá servir como seu mentor.

• Solicite um Guia do Programa Básico de
Mentor do Lions (MTR-11) do Departamento
de Sócios e Novos Clubes ou faça o
download do guia no website de LCI.

• Complete o Programa Básico de Mentor
do Lions.

• Envie para LCI um Formulário de
Realização contido no verso do guia para
receber um certificado de conclusão.
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