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PROGRAMA LEONÍSTICO 

DE MENTOR 

“A vida é uma progressão e não 

uma estação.” 
Ralph Waldo Emerson 



O Programa Leonístico de Mentor foi criado para 

ajudar os associados de todas as partes do 

mundo a alcançar o objetivo de melhor servir a 

sua comunidade. 



O Programa Leonístico de Mentor está 

dividido em 04 níveis progressivos: 

1º- Responsabilidade 

2º- Relacionamentos 

3º- Resultados 

4º- Reprodução 



1º NÍVEL - RESPONSABILIDADE 

Tem a finalidade de desenvolver uma compreensão de 

quem são os Leões e nossa visão de serviço 

humanitário. 



2º NÍVEL –  RELACIONAMENTOS 

Leão Mentor explica o tipo de informação que deverá 

ser comunicada e transmitida ao Protegé. 



Leão Protegé ajuda a definir suas metas, 

apresenta sugestões de prazos e o que deverá 

constar dos relatórios.  



•Comparecer a uma reunião de Diretoria do 

Clube; 

•Participar de uma atividade ou de uma campanha 

do Clube; 

2º NÍVEL- 

RELACIONAMENTOS - METAS 
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•Fazer uma visita a outro clube 

•Participar de uma Convenção de Distrito; 

•Colocar um novo associado em 

perspectiva no Clube. 

 



RELACIONAMENTO-PLANEJAMENTO 

•Fortalecer o relacionamento com  o Protegé; 

•Manter a comunicação de suas expectativas. 

•Continuar a desenvolver suas metas e 

estratégias. 



COMPROMISSO ENTRE 

MENTOR E PROTEGÉ: 

 Com que freqüência, quando e o meio que vocês se 

comunicarão? 

 Que meta será conquistada primeiro? 

 Que passos serão dados e quando? 

 Que recursos deverão ser utilizados? 

 Como o progresso será acompanhado? 



RELACIONAMENTOS - RECURSOS 

 Guia de orientação; 

 Nós Servimos – história LCI; 

 Informações sobre o Lions; 

 Publicação de bolso: propósitos, código de ética e 

declaração de missão. 

Fonte: www.lionsclubs.org  
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RELACIONAMENTOS – RELATÓRIO 

• O Relatório é fornecido para acompanhar o 

progresso do Protegé; 

 

• Serve para observar os resultados da parceria 

entre Mentor e Protegé; 

 

• Guia para que concentre os seus esforços e 

atenção nas metas a serem atingidas. 



PARÁBOLA DO LÁPIS 


