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Equipe Global 
de Ação

Impulsionando o
serviço de milhões  

de Leões.

Guia de Bolso



Leões em ação. 

Com o objetivo de unir os três pilares de Lions 
Clubs International—liderança, quadro associativo e 
serviço—a Equipe Global de Ação (GAT) proporciona 
acesso para os Leões e líderes Leões aos principais 
programas e ferramentas. 

Como resultado da abordagem de uma única equipe 
da GAT, os clubes se tornarão mais fortes e os 
resultados de serviços terão mais impacto.  

Os clubes estão no centro da ação.

A GAT coloca toda a rede de Leões para trabalhar para 
o seu clube. E o trabalho em equipe é fundamental; 
ele une a GLT, GMT e GST para apoiar o seu clube. 
Essa abordagem de uma única equipe garante que 
todos os clubes e associados tenham as habilidades, 
o conhecimento e os recursos necessários para 
proporcionar um serviço de impacto. O apoio está ao 
seu redor.

A Equipe Global de Ação
Impulsionando os clubes por meio da ação.

LIDERANÇA (GLT) QUADRO DE ASSOCIADOS (GMT) SERVIÇOS (GST)

Equipe Global de Ação



Fazer a
diferença por 
meio da ação.

A Equipe Global de Ação pode ajudá-lo a motivar 
seus associados e levar seu clube a patamares 
mais elevados.

•  Conecte-se com ótimos recursos de serviço e um 
apoio dinâmico para os projetos   

•  Identifique as oportunidades de desenvolvimento 
da liderança para empoderar todos os Leões

•  Recrute novos associados solidários e mantenha 
os Leões atuais voltando para servir

•  Saiba como a LCIF apoia e melhora o serviço dos 
clubes por meio dos subsídios

Você consegue fazer ainda mais para um número 
maior de pessoas quando conta com ajuda extra. 
Essa é a sua Equipe Global de Ação. Afinal, o que 
importa é a ação.
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Voluntários dedicados. 
Líderes dinâmicos. 
Serviço inovador.
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