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Coordenador Distrital de LCIF

Funções e Responsabilidades

COORDENADOR DISTRITAL DE LCIF
DESCRIÇÃO DO CARGO
Sendo um Leão respeitado, você servirá como embaixador da Fundação de Lions Clubs International em seu distrito.
Você foi escolhido para ocupar tal cargo por já haver demonstrado qualidades de liderança e comprometimento com os
ideais filantrópicos e humanitários de LCIF. Ao servir nesta posição, você estará ajudando a criar uma LCIF fortalecida e,
consequentemente, estará possibilitando que a Fundação avance seu trabalho humanitário em todo o mundo.
Como coordenador voluntário de LCIF pedimos que desempenhe as seguintes responsabilidades vitais inerentes ao cargo:
• Supervisionar a implementação das estratégias de captação de LCIF em seu distrito
• Instruir os Leões sobre a missão e sucesso de LCIF e sua importância para a Associação de Lions Clubs International
• Incentivar o apoio à LCIF em todos os aspectos da captação de recursos no distrito
Você está juntando-se a uma rede mundial de coordenadores voluntários de LCIF. No mundo inteiro, cerca de 900 Leões
estarão sendo recrutados para liderarem os esforços de LCIF em seus distritos e distritos múltiplos. Assim como você,
esses líderes serão nomeados para auxiliar no fortalecimento de LCIF – a sua Fundação – juntamente com os esforços
conjuntos desta equipe, os coordenadores voluntários estarão colaborando para que LCIF possa criar um mundo melhor.
O Coordenador de Distrito de LCIF (CD de LCIF) será nomeado pelo Coordenador de Distrito Múltiplo de LCIF (CDM), em
consulta com o Governador de Distrito, servindo um mandato de quarto anos, sendo que a duração do mandato poderá
variar em algumas partes do mundo Leonístico. Os CDs de LCIF são nomeados pelo Presidente do Conselho de LCIF. Os
CDs de LCIF se reportam diretamente aos CDMs de LCIF, mas devem trabalhar em estreita colaboração com a liderança
local do distrito.

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES
APRENDIZADO E PROMOÇÃO DE LCIF
Instrua os Leões através de Apresentações sobre LCIF
Convenções de Distrito
• Organize e lidere um seminário sobre LCIF (temos materiais disponíveis) durante a sua Convenção Distrital
• Prepare um estande para promoção de LCIF utilizando-se dos materiais educacionais disponíveis

Reuniões de Gabinete de Distrito
• Forneça dados atualizados sobre os programas e subsídios de LCIF aos líderes distritais
• Informe sobre o progresso das angariações dos clubes e distritos e conte histórias de sucesso
• Use relatórios divulgados por LCIF para educar os Leões sobre o histórico de doações e subsídios do distrito

Apresentações em Clubes
• Envie um convite a todos os presidentes de clube solicitando que organizem uma programação de clube em
apoio à LCIF
• Organize uma apresentação anual em todo o distrito para os novos presidentes de clube, liderança de distrito
e outros Leões interessados
• Realize apresentações nos clubes sobre LCIF

Treinamentos locais para Governadores de Distrito Eleitos
• Trabalhe em colaboração com a Equipe Global de Aumento de Sócios e com a Equipe de Liderança Global
para assegurar-se de que LCIF está incluída nos treinamentos

Promova LCIF Sempre que Possível
Boletim Distrital
• Ofereça materiais sobre os programas de LCIF e dados atualizados para serem divulgados nas publicações do distrito
• Ofereça reconhecimento aos indivíduos, clubes e distritos que ofereceram apoio excepcional à LCIF
• Informe o seu distrito sobre o progresso das atividades de angariação de fundos

Relações Públicas Externas
• Promova as histórias de sucesso relacionadas aos programas de LCIF e ajude na distribuição de comunicados à
imprensa para a mídia local
• Trabalhe junto ao seu Assessor de Relações Públicas de distrito para promover LCIF, sempre que possível

Assistência para Pedidos de Subsídio (JUNTAMENTE COM OS GOVERNADORES DE DISTRITO)
•
•
•
•

Eduque os Leões e clubes sobre os programas e subsídios de LCIF
Informe os Leões sobre as oportunidades locais de subsídios de LCIF
Ofereça assistência aos governadores de distrito no preenchimento de pedidos de subsídio de LCIF, conforme necessário
Assegure que os projetos financiados localmente por LCIF recebam promoção adequada e obedeçam aos critérios
estabelecidos pelas diretrizes dos subsídios.

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA LCIF
Promova os Esforços de Angariação para LCIF
•
•
•
•
•
•

Motive todos os Leões a doarem anualmente à LCIF
Incentive os clubes a promoverem campanhas anuais de angariação em apoio aos programas de LCIF
Faça um acompanhamento apropriado durante as campanhas anuais de apelo para LCIF
Ofereça assistência na execução e promoção de eventos de angariação para LCIF nos clubes e distritos, sempre que possível
Promova programas de reconhecimento individual e de clube como incentivo aos doadores de LCIF
Motive os atuais Companheiros de Melvin Jones para que se tornem Companheiros de Melvin Jones Progressivos

Identifique Doadores Potenciais
• Utilize os relatórios fornecidos por LCIF para ajudar na identificação dos clubes com o maior potencial de continuar
apoiando LCIF
• Ajude a identificar Leões que tenham a capacidade e interesse em doar à LCIF através do programa de Companheiro
de Melvin Jones
• Ajude a identificar empresas locais que tenham o potencial de apoiar LCIF

Ofereça assistência aos Leões no envio de fundos e formulários de pedido de
reconhecimento de LCIF
•
•
•
•
•

Ofereça assistência aos clubes e indivíduos no envio de fundos à LCIF
Ofereça assistência também no envio de pedidos de CMJ e outros prêmios e reconhecimentos
Responda perguntas relativas aos vários programas de reconhecimento de LCIF
Ofereça assistência nas cerimônias de entrega de reconhecimentos, conforme solicitado
Use os relatórios para resolver possíveis discrepâncias quanto às angariações realizadas pelos doadores

RELACIONAMENTOS DE TRABALHO
Reporte-se sempre ao Coordenador de Distrito Múltiplo de LCIF
• Comunique-se regularmente com o seu CDM de LCIF
• Mantenha o CDM de LCIF atualizado sobre o progresso e desafios específicos do distrito
• Envie os relatórios de LCIF conforme necessário

Trabalhe em conjunção com os governadores de distrito e outros líderes Leões locais
• Ofereça assistência ao governador de distrito sobre ensinamentos e promoção de LCIF, sempre que necessário
• Mantenha o governador de distrito atualizado sobre as atividades voltadas à LCIF nos distritos e clubes
• Ofereça relatórios para outros Leões interessados, conforme solicitado

CHAVES PARA O SUCESSO
FLEXIBILIDADE
Conforme a evolução das estratégias de captação, os Coordenadores de LCIF deverão ser flexíveis, dispostos a
ajudar na implementação de programas novos e modificados. Possivelmente, algumas responsabilidades relativas às
funções serão modificadas e/ou ampliadas com o decorrer do tempo. A sua compreensão quanto a esta possibilidade
será fundamental para o sucesso a longo prazo do fortalecimento de LCIF.

CUSTOMIZAÇÃO LOCAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS
Nem todas as culturas e áreas geográficas poderão implementar as estratégias de captação de LCIF de forma idêntica.
As estratégias foram elaboradas para serem modificadas de formas a enquadrar-se a diferentes culturas e necessidades
locais, que são típicas de uma organização internacional. Sempre que possível, materiais específicos e sugestões serão
criados para cada área.

CONTRIBUIÇÃO PESSOAL
Pedimos aos CDs (Coordenadores de Distrito) de LCIF que também considerem contribuir pessoalmente fazendo
doações à Fundação. De acordo com a nossa experiência, os esforços de angariação de fundos se tornam mais bem
sucedidos quando os líderes se mostram comprometidos com a causa, oferecendo o seu tempo, além da contribuição
financeira.

TRABALHANDO COM LÍDERES LOCAIS
Os CDs de LCIF se reportam diretamente aos CDMs (Coordenadores de Distrito Múltiplo) que são incentivados a
trabalhar em estreita colaboração com o governador de distrito, vice-governador e outros líderes Leões locais, como
os membros da Equipe Global de Aumento de Sócios e Equipe de Liderança Global. Os esforços de apoio à LCIF
terão maior probabilidade de sucesso quando todos os líderes trabalharem unidos pela mesma causa.

COMUNICAÇÃO
Uma implementação bem-sucedida das estratégias de captação exigirá esforços coordenados de toda a equipe de
voluntários de LCIF. Para construirmos uma Fundação robusta é vital que os coordenadores trabalhem unidos e
mantenham comunicação constante. Estabeleça um canal de comunicação com a sua equipe e com os funcionárioschave de LCIF.

Como sócios, todos nós pertencemos a Lions Clubs International,
mas a Fundação de Lions Clubs International pertence a nós.
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