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Abordagem Global do Quadro Associativo 

Dúvidas frequentes 
 
 
 

1. O que é a Abordagem Global do Quadro Associativo? 
A Abordagem Global do Quadro Associativo é um processo criado para ajudar distritos de 
todo o mundo a combater o declínio de associados em todo o mundo. 

2. Como essa abordagem foi desenvolvida? 
Durante sua reunião de outubro de 2018, a diretoria de Lions Clubs International autorizou o 
início do programa piloto da Iniciativa para o Quadro Associativo da América do Norte para 
tratar das dificuldades enfrentadas para aumentar o quadro associativo na América do 
Norte. Como resultado, foi criado um processo passo a passo para resolver com o 
desenvolvimento do quadro associativo de acordo com os recursos disponíveis e 
adaptações regionais para atender às necessidades específicas de cada distrito. 

3. Por que a Abordagem Global do Quadro Associativo é importante? 
As evidências de redução de associados repercutem nos Lions clubes do mundo todo. Este 
processo pode revitalizar o crescimento do quadro associativo e agregar mais mãos ativas 
em apoio à nossa principal missão de atender às necessidades humanitárias e ser o líder 
global em serviços impactantes. 

4. Quais são os objetivos da Abordagem Global do Quadro Associativo? 
1) Rejuvenescer distritos com novos clubes, 2) Revitalizar clubes com novos associados,  3) 
Voltar a motivar os associados com novas oportunidades de companheirismo e serviços 
empolgantes, 4) Proporcionar treinamentos e apoio aos nossos líderes Leões e 5) Encerrar 
cada ano com  crescimento líquido positivo de associados. 

5. Qual é o plano da Abordagem Global do Quadro Associativo? 
Durante o ano Leonístico de 2020-2021, a Equipe Global de Ação (GAT) embarcará em uma 
jornada de aprendizado para entender melhor como suas regiões estão tratando do 
aumento e conservação de associados, de acordo com as metas do distrito. Ao mesmo 
tempo, a liderança da GAT selecionará distritos piloto de todo o mundo para participar da 
Abordagem Global do Quadro Associativo no ano Leonístico de 2021-2022. As lições 
aprendidas e compartilhadas pelos distritos piloto e pela liderança da GAT ajudarão a criar 
os materiais de apoio da Abordagem Global do Quadro Associativo em preparação para a 
expansão global no ano Leonístico de 2022-2023.   

 



 

 2 

6. Quem está liderando essa abordagem? 
A Abordagem Global do Quadro Associativo está sendo liderada pelos vice-presidentes 
internacionais Doug Alexander, Brian Sheehan e Patti Hill, juntamente com os líderes Leões 
da GAT. 

7. Onde se pode encontrar mais informações sobre o processo, recursos e resultados 
da Abordagem Global do Quadro Associativo? 
Você pode solicitar mais informações entrando em contato pelo e-mail 
membership@lionsclubs.org ou contatando o Líder local da GAT da sua Área ou Área 
Jurisdicional/Regional. 

8. Como são selecionados os distritos piloto da Abordagem Global do Quadro 
Associativo? 
Os Líderes da GAT de Área Jurisdicional/Regional selecionam os distritos piloto de acordo 
com a respectiva abordagem regional com fatores quanto às tendências do quadro 
associativo, dados demográficos e aceitação por parte dos distritos. 

9. O que acontece depois que um distrito decide participar? 
Os líderes de cada distrito se reúnem com os respectivos líderes da GAT de área ou área 
jurisdicional/regional para analisar o processo da Abordagem Global do Quadro Associativo, 
que começa com Criar uma Equipe, onde escolherão indivíduos altamente motivados e 
investidos para ajudar a apoiar o crescimento do distrito. Depois disso, se segue com Criar 
uma Visão e Criar um Plano, onde os distritos identificarão as necessidades da respectiva 
área e definirão metas realistas para o quadro associativo. Então, os distritos concluirão a 
etapa final do processo: Criar Sucesso, que enfatiza a importância de assumir a 
responsabilidade e da comunicação em relação ao cumprimento das metas.   

10. Quem lidera a iniciativa nos distritos envolvidos na Abordagem Global do Quadro 
Associativo? 
Recomenda-se que o Coordenador da GMT de distrito sob a orientação do Governador de 
Distrito divulgue e gerencie a abordagem, promova a execução e reporte os resultados da 
mesma. O Coordenador da GMT de Distrito trabalha com a equipe do governador de distrito, 
coordenadores de GST e GLT, presidentes de região/divisão e outros líderes distritais para 
criar, implementar e atribuir responsabilidades quanto ao plano. No entanto, a função de 
liderança da Abordagem Global do Quadro Associativo pode ser adaptada de acordo com a 
região e ser ocupada por um Ex-Governador de Distrito ou outro líder respeitado. 

11. Quais são as funções e responsabilidades dos presidentes de conselho nos distritos 
da Abordagem Global do Quadro Associativo?  
Os presidentes de conselho analisam as metas e planos dos distritos e demonstram apoio à 
abordagem e aos líderes. Devem alocar um momento nas reuniões de conselho para dar 
notícias sobre progresso, próximos passos, troca de ideias e resolução de problemas. 
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12. Quais são as funções e responsabilidades das equipes dos governadores de distrito 
nos distritos envolvidos na Abordagem Global do quadro Associativo? 
As equipes dos governadores de distrito estão diretamente envolvidas no planejamento, 
divulgação e apoio às atividades da Abordagem Global do Quadro Associativo dos 
respectivos distritos. As funções são individualmente identificadas durante o processo de 
formação da equipe de cada distrito. 

13. Como a GAT está envolvida? 
A rede de voluntários da GAT atua como o principal canal de comunicação e apoio para a 
Abordagem Global do Quadro Associativo. Por exemplo, em nível de distrito, a GMT seria 
responsável por garantir que a Abordagem Global do Quadro Associativo seja 
implementada. Os Líderes de Área da GAT providenciam webinars para compartilhar os 
processos e recursos com os líderes da GAT de DM, equipes do DG e coordenadores da 
GAT. Os líderes da GAT de DM analisam as metas e planos distritais para que possam 
ajudar os distritos na implementação e prestação de contas. 

14. Como os distritos podem envolver os clubes diretamente no apoio à Abordagem 
Global do Quadro Associativo?  
Todos os distritos devem envolver os clubes em projetos ao longo do ano, como de 
desenvolvimento de liderança, marketing de clubes e boas-vindas a novos associados aos 
clubes. O envolvimento em âmbito de clube é a base para o sucesso no aumento e 
conservação de associados. 

15. Como é financiada a Abordagem Global do Quadro Associativo? 
A Abordagem Global do Quadro Associativo está sendo financiada com orçamentos 
operacionais existentes.  

16. Quais são os fundos disponíveis para os distritos participantes? 
Os distritos podem solicitar subsídios existentes oferecidos por LCI e LCIF, bem como 
reservar fundos distritais para implementar os planos da Abordagem Global do Quadro 
Associativo. Não haverá nenhum financiamento adicional para os distritos que participem do 
processo. 
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