
SUGESTÕES PARA IMPULSIONAR O 

CRESCIMENTO DO LEONISMO NO 

DISTRITO LC 11



A EQUIPE GLOBAL DE AÇÃO PODE AJUDAR VOCÊ A

MOTIVAR SEUS ASSOCIADOS E ELEVAR SEU CLUBE A UM

PATAMAR MAIS ALTO, POSSIBILITANDO QUE VOCÊ:

 Tenha ótimos recursos de serviço e suporte 
dinâmico para projetos;

 Identifique oportunidades de desenvolvimento 
da liderança para capacitar todos os Leões;

 Encontre novos associados solidários e 
mantenha os Leões atuais engajados.



Com uma ajuda extra, você poderá fazer ainda

mais para um número maior de pessoas. Para

isso, conte com sua Equipe de Ação Global. No

final das contas, o que importa são os
serviços.

Fazer com que o seu Lions clube cresça é

importante, devido à diferença que cada novo

sócio pode fazer na comunidade. LCI

compreende que além de recepcionar os novos

sócios é também vital garantir que os sócios

antigos e atuais estejam engajados no clube e

satisfeitos.



RECRUTAMENTO DE SÓCIOS

 1 - Elaborar um plano de ação para o aumento de
associados, que seja aprovado e apoiado pela diretoria;

 2 - Entender bem os diferentes tipos de afiliação e
programas oferecidos por LCI, para enquadrar os
futuros associados na categoria correta;

 3 -Promover o recrutamento de novos associados e
sugerir programas de premiação aos sócios do clube;

 4 – Proporcionar aos novos sócios Orientação para
Novos Sócios e participação do Programa de Mentor do
Lions.



SATISFAÇÃO DOS SÓCIOS 

Significa a sensação positiva que devem ter por

terem se afiliado ao clube. Ao incentivar os Leões a

participarem de atividades do clube, fará com que

fiquem satisfeitos e os sócios permanecerão em

números maiores. Lembre-se, a conservação é

simplesmente o resultado da felicidade que os

Leões sentem em pertencer ao clube.



ALÉM DISSO, DEVEMOS:

1 – Fazer com que o sócio se sinta valorizado 
em suas opiniões, sugestões e no trabalho 
realizado durante as campanhas;

2 – Aproveitar os dons de cada sócio nas 
atividades e campanhas;

3 – Convidar o sócio para fazer parte da 
diretoria e das comissões, dando-lhe a 
oportunidade de se desenvolver como leão;



4 – Proporcionar orientação leonística ao 

associado;

5 – Respeitar suas opiniões, evitando impor as 

suas, discussões, ironias;

6 – Fazer com que se sinta importante e 

indispensável para o sucesso dos trabalhos do 

clube.



A MEDIDA DO SUCESSO 
 Conduzir, pelo menos, mais um associado na comunidade, 

em relação ao ano anterior;

 Contatar, no mínimo, dois ex-associados sobre retorno ao 

clube;

 Aumentar o total de associados em relação ao ano 

leonístico anterior;

 Reter 100% dos associados;

 Ter os novos associados participando da orientação para 

novos associados.  



VOLUNTÁRIOS DEDICADOS. LÍDERES 

DINÂMICOS. SERVIÇO INOVADOR



CAIXA DE FERRAMENTAS DA EQUIPE 

GLOBAL DE AUMENTO DE ASSOCIADOS



A entrada de novos associados é fundamental para nossa

associação. Os associados vêm para servir. Eles

continuam no Lions por causa do serviço feito, da amizade

que desenvolvem e da influência que trazem para a vida

das pessoas. A Equipe Global de Aumento de

Associados (GMT) dá suporte ao aumento de associados

no nível do clube, recrutando novos associados e

promovendo experiências positivas de associação. Em

nível distrital, a GMT cria novos clubes em outras áreas,

aumentando nossa influência com o serviço.

Mais associados = mais pessoas para servir.



Kit de recursos para o desenvolvimento de

novos clubes;

Kit de recursos para novos associados;

Kit de recursos da conservação de

associados;

Kit de recursos do Relatório de Associados.



RECURSOS

 Equipe de Ação Global;

 Caixa de Ferramentas da Equipe de Liderança 

Global;

 Caixa de Ferramentas da Equipe de Serviço 

Global .



“Conectando cada vez 

mais pessoas para servir, 

indo Além do Horizonte 

em Serviços 

humanitários.”


