Treinamento Autoguiado do
Presidente de Divisão
Módulo 1: Visão Geral das Funções e Responsabilidades

APOSTILA

Este módulo foi projetado para lhe dar uma visão de alto nível da posição do presidente de
divisão. Ao final deste módulo, você estará apto a:

•

Reconhecer as diversas funções e responsabilidades do presidente de divisão

•

Acessar recursos para assisti-lo a cumprir a função de presidente de divisão

FUNÇÕES DO PRESIDENTE DE DIVISÃO
A posição de presidente de divisão compreende três funções simultaneamente.
•

O presidente de divisão é o dirigente administrativo da divisão

•

O presidente de divisão é o presidente do comitê consultivo do governador de
distrito

•

O presidente de divisão faz parte do gabinete do distrito, da GMT-D e GLT-D
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COMUNICAÇÃO
Como presidente de divisão, você vai facilitar a comunicação entre os clubes da divisão
e entre a divisão e o distrito.

Escreva a resposta no espaço abaixo.

1) De que forma a comunicação entre os clubes, a divisão e o distrito é benéfica?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2) No que diz respeito à comunicação dos clubes, qual é a responsabilidade do
presidente de divisão?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3) Quais são as informações que o presidente de divisão precisa para se comunicar
com a equipe do governador de distrito?






2|Página

REUNIÕES E VISITAS A CLUBES
Escreva a resposta no espaço abaixo.
Quantas vezes espera-se que você visite os clubes durante o seu
mandato de presidente de divisão?
Dirigente
administrativo
da Divisão

O que o presidente de divisão pode realizar ao visitar clubes?





Presidente do
Comitê
Consultivo do
Governador de
Distrito

Quantas reuniões do comitê consultivo do governador de distrito
espera-se que você organize durante o seu mandato?

Quem mais é membro do Comitê Consultivo do Governador de Distrito?



Qual é o propósito e responsabilidade do Comitê Consultivo do
Governador de Distrito?

Qual é a principal responsabilidade do gabinete do distrito?

Membro das
Equipes de
Distrito

Qual é a principal responsabilidade da GMT-D?


Qual é a principal responsabilidade da GLT-D?


3|Página

RELATÓRIOS
Escreva a resposta no espaço abaixo.
Quais são os tipos de relatórios nos quais o presidente de divisão deve
enfocar em âmbito de clube?
Dirigente
Administrativo
da Divisão

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Presidente do
Comitê
Consultivo do
Governador de
Distrito

Qual é o relatório que o presidente de divisão deve preencher depois de
cada Reunião do Comitê Consultivo do Governador de Distrito?
_______________________________________________________________

Quem deve receber este relatório?




Membro das
Equipes de
Distrito

A qual relatório importante o presidente de divisão tem acesso como
membro da equipe do governador de distrito?
_______________________________________________________________

Qual é a informação importante que este relatório oferece?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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RECURSOS
Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC)

Os cursos do LLC ajudarão o presidente de divisão a atualizar as suas
habilidades de liderança. Veja alguns cursos recomendados:


Introdução à Liderança Leonística



Equipes Eficazes



Como escrever a sua própria declaração
de missão



Gerenciamento de Reuniões



Oratória



Coaching



Estabelecimento de Metas



Resolução de Conflitos



Motivação da Equipe



Tomada de Decisão



Gerenciamento do Tempo



Escuta Eficaz



Há cursos adicionais para ajudar com habilidades, tais como delegação, resolução de
conflitos, estabelecimento de metas e oratória.
 Os cursos online estão disponíveis a todos os associados do clube para ajudá-los no
desenvolvimento de suas habilidades de liderança.
www.lionsclubs.org – Centro de atendimento aos associados > Desenvolvimento da Liderança
> Centro Leonístico de Aprendizagem > Centro Leonístico de Aprendizagem

Centro de Recursos de Liderança (LRC)



O LRC oferece outras ferramentas para promover o desenvolvimento de liderança.
Pode-se acessar os materiais de treinamento, apresentações de palestras e a série de
webinars de liderança através do Centro de Recursos de Liderança.
www.lionsclubs.org – Centro de atendimento aos associados > Desenvolvimento da
Liderança > Preparação de líderes

Equipe Global de Aumento de Associados (GMT): oferece uma estrutura global para o
desenvolvimento do quadro associativo.
www.lionsclubs.org – Centro de atendimento aos associados > Associados e novos clubes >
Equipe Global de Aumento de Associados > Equipe Global de Aumento de Associados

Equipe de Liderança Global (GLT): oferece um enfoque aprimorado para o desenvolvimento
de liderança.
www.lionsclubs.org – Centro de atendimento aos associados > Desenvolvimento da Liderança
> Equipe de Liderança Global > Equipe de Liderança Global
Centro de Presidentes de Região e de Divisão: oferece acesso a muitos documentos úteis,
como:
• Manual de Presidentes de Divisão
• Relatório da Reunião do Comitê Consultivo do Governador de Distrito
• Informações sobre os Prêmios de Excelência, Modelo para um Clube mais Forte e
outras ferramentas para promover clubes saudáveis
www.lionsclubs.org – Centro de atendimento aos associados > Administrar um distrito >
Centro de Presidentes de Região e de Divisão
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VERIFICAÇÃO RÁPIDA
Você será mais eficaz como presidente de divisão se fizer uma preparação prévia.
Comunicação:
 Você tem o nome e endereço de email de todos os presidentes e secretários dos
clubes da divisão?
 Você sabe como cada clube da divisão se comunica com os respectivos
associados?
Reuniões? Boletim do clube? Email? Página no Facebook?
Reuniões e visitas a clubes:
 Você tem um calendário para lhe ajudar a organizar as reuniões e visitas a
clubes?
 Você sabe quando os clubes da divisão geralmente realizam as reuniões?
Relatórios:
 Você já analisou as atividades de serviços dos clubes da divisão?
 Você já examinou as tendências do quadro de associados dos clubes da
divisão?
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