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3º NÍVEL RESULTADOS - METAS 

Ajuda a desenvolver habilidades de Liderança e de 

Administração.  

A ênfase está na responsabilidade pelos 

resultados. 



3º NÍVEL RESULTADOS - METAS 

Focaliza os Projetos e Programas Comunitários 

que constituem o coração de um Lions Clube. 



3º NÍVEL  RESULTADOS - METAS 

Entendendo as atividades e objetivos de clube 

Quais as principais atividades do serviço de seu 

Clube? 

 

Por ano quantas pessoa se beneficiam dos serviços 

do seu Clube? 

 

Quais são as necessidades de sua comunidade? 

 

 

 

 



3º NÍVEL  RESULTADOS - METAS 

Entendendo as atividades e objetivos de clube 

 

 Como seu clube está ajudando a suprir estas 

necessidades? 

 

Que programas e projetos o seu clube está 

desenvolvendo neste momento? 

 

 Que necessidades estes projetos vão suprir? 

 

 

 

 



Compreendendo as tarefas atribuídas a sua 

comissão 

 Quais são as tarefas e metas de sua comissão 

para este ano leonístico? 

 

Com que freqüência a sua comissão se reúne.? 

 

Que atividade a sua comissão conduzirá neste 

ano? 

 

 

 

3º NÍVEL  RESULTADOS - METAS 



Participar de atividades e de serviços de 

clube: 

Assumir um papel em pelo menos duas atividades 

Conduzir um levantamento das necessidades da 

comunidade (formulário MK-9). 

Desenvolver um projeto de serviço de clube. 

 

 

3º NÍVEL  RESULTADOS - METAS 



Participar de atividades e de serviços de 

clube: 

Participar de uma reunião da diretoria.  

Comparecer em uma reunião de divisão ou região. 

Comparecer a uma convenção do Distrito. 

Patrocinar pelo menos um novo sócio. 

 

 

3º NÍVEL  RESULTADOS - METAS 



 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? 

RESULTADOS – PLANEJAMENTO 



RESULTADOS – PLANEJAMENTO  

• Serve como guia de instrução; 

• Mostra que está no caminho certo ou se precisa 

fazer ajustes; 

• Serve como confirmação do seu compromisso 

para com o sucesso. 



RESULTADOS –     RECURSOS  

 Fazendo acontecer; 

 Análise das necessidades da comunidade; 

 Guia para o Presidente de Comissão; 
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RESULTADOS –  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. 



4º NÍVEL REPRODUÇÃO - METAS 

Enfatiza as atividades de desenvolvimento a longo 

prazo que preparam o Leão Protegé para exercer 

uma função de Liderança na Associação. 



4º NÍVEL REPRODUÇÃO - METAS 

• Ocupar o cargo de Presidente de Clube; 

• Obter uma chave de sócios; 

• Apresentar uma orientação a novos sócios de um 

Clube; 

• Participar da fundação de um novo clube; 

• Comparecer a um Instituto Leonístico de Liderança 

e Convenção Internacional; 



REPRODUÇÃO – PLANEJAMENTO  

 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? 



REPRODUÇÃO –   RECURSOS  

 Manual do Dirigente de Clube: Esta publicação é 

um Guia completo para administrar com sucesso 

um clube. 
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REPRODUÇÃ O–  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. 



“ Poucas coisas podem ajudar 

mais um individuo que atribuir-

lhe  responsabilidades e 

conscientizá-lo  da confiança 

nele depositada” 

Booker T. Washington 


