
EQUIPE DE AÇÃO GLOBAL 
 

Assessor da GLT de Desenvolvimento da Liderança de Clube  
 
Mandato Um ano automaticamente preenchido pelo atual vice-presidente de clube. 

 
Visão Geral do 
Cargo 
 

O vice-presidente de clube é o Assessor da GLT de Desenvolvimento da Liderança de 
Clube Como Assessor da GLT de Desenvolvimento da Liderança de Clube, você 
tornará o sonho do Melvin Jones realidade, que toda necessidade possa ser atendida 
por um Leão ou Leo. Ao garantir que os associados desenvolvam as habilidades 
necessárias para serem líderes eficazes, você certificará que o clube tenha uma 
liderança forte para servir a comunidade e o mundo. Você vai impactar vidas! 
 

Ações que 
Levam ao 
Sucesso 
 

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

• 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. 

• Garantir que os novos associados receberão uma orientação de associado 
eficaz em colaboração com o assessor de aumento de associados do clube. 

• Incentivar os associados a participarem do treinamento de desenvolvimento da 
liderança oferecido pelo distrito, distrito múltiplo e LCI.  

• Identificar possíveis líderes e encorajar seu desenvolvimento como líderes 
futuros.  

• Participar das reuniões e eventos da região, divisão e do distrito. 
• Compartilhar sucessos, oportunidades e necessidades com os dirigentes de 

clube, coordenador da GLT de distrito e outros membros da Equipe de Ação 
Global. 

 
A Medida 
do Sucesso 
 

• Os dirigentes de clube entrantes participam de treinamento de dirigente de 
clube. 

• Aumentar em 10% o número total de associados de clube que participam em 
eventos de treinamento do desenvolvimento da liderança. 

• Novos associados participam da orientação para novos associados. 
 

Estrutura de 
Relatório  
 

• O Assessor da GLT de Desenvolvimento da Liderança de Clube reporta para o 
Coordenador da GLT de Distrito.  

• O Assessor da GLT de Desenvolvimento da Liderança de Clube, Assessor de 
Aumento de Associados do Clube e Assessor de Serviços de Clube reportam 
para o Presidente da Equipe de Ação Global (presidente de clube). 

  
 
 
 
 
 
 

 


