GUIA DE RECURSOS DO
PROGRAMA DE LEO CLUBES
Painel Consultivo do Programa de Leo Clubes
O Painel Consultivo do Programa de Leo Clubes é composto por dois Leões e dois Leos de cada área jurisdicional
e do continente da África. Os painelistas representam Leos e Leões em suas respectivas áreas jurisdicionais e
servem como embaixadores do Programa de Leo Clube. A cada ano Leonístico, um Leão e um Leo de cada área
são selecionados para servir um mandato de dois anos. Os formulários de indicação estão disponíveis no website
de LCI no "Centro de Atendimento ao Associado" na seção "Oportunidades de Liderança para Leos".

Programa de Subsídios de Liderança para Leos
Este valioso programa ajuda a financiar eventos de liderança para os Leos destinados a desenvolver habilidades de
liderança nas áreas de gerenciamento de projetos, comunicação, criatividade, inovação, trabalho em equipe e
planejamento de projetos comunitários. A cada ano Leonístico estão disponíveis doze subsídios reembolsáveis de
US$ 2.000 para os distritos e distritos múltiplos interessados na organização de conferências de liderança para
Leos. Para serem considerados para o financiamento, os pedidos de subsídio deverão ser apresentados e
aprovados antes da realização da conferência ou treinamento. Os pedidos de subsídio preenchidos são aceitos à
medida que se recebe a partir de 1º de julho de cada ano Leonístico. Faça o download do formulário no website de
LCI.

Programa de Treinamento e Orientação para Conselheiros de Leo Clube
O programa de Treinamento e Orientação do Conselheiro de Leo Clube foi desenvolvido para oferecer aos
conselheiros de Leo Clube uma compreensão clara do Programa de Leo Clubes e do seu papel como conselheiro.
O treinamento inclui seis capítulos do curso que abordam ferramentas e recursos importantes para ajudar os
conselheiros de Leo clube a servirem de maneira eficiente e com confiança. Faça o download de cada um dos seis
módulos no Centro de Atendimento aos Associados no website de LCI.

MyLCI
Os Leo clubes e os Lions clubes patrocinadores podem reportar associados, dirigentes e atividades de serviços dos
Leo clubes através do MyLCI. Além disto, a maioria dos líderes Leões em nível distrital e acima pode ver as
informações de Leo clubes da sua área. O acesso ao sistema tem como base os relatórios enviados para LCI pelos
distritos e distritos múltiplos. Para acessar o MyLCI e aprender mais sobre as funções das quais ele dispõe, visite
mylci.lionsclubs.org.

Leo eNews
O Leo e-News é um boletim mensal que fornece informações importante sobre prazos que se aproximam, eventos
e recursos para os Leos e Leões envolvidos no Programa de Leo Clubes. Todos os dirigentes de Leo clubes
reportados, bem como associados, conselheiros, assessores de distritos e distritos múltiplos Leo receberão
automaticamente o Leo eNews de LCI.

e-LeoClubhouse
Se estiver procurando por uma maneira simples e gratuita de criar um website para o seu Leo clube, o eLeoClubhouse é para você! Este recurso valioso ajuda os Leo clubes do mundo inteiro a criarem websites úteis e
de aparência profissional. Os clubes Alfa e Omega poderão escolher entre dois modelos de design de websites que
incorporam a marca Leo. Para iniciar o seu website, visite e-leoclubhouse.org/start.php. Assim que a solicitação
for aprovada por Lions Clubs International, instruções adicionais serão enviadas por email.
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A seção dos Leos no website de LCI é o principal recurso online sobre os Leo clubes. A seção dos Leos inclui
informações para os associados de Leo clubes, conselheiros e assessores de Leo clubes. Todas as informações
pertinentes ao Programa de Leo Clubes poderão ser encontradas em www.lionsclubs.org/leoclubs.

Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC)
Os Leos podem acessar os materiais de treinamento através do Centro Leonístico de Aprendizagem (LLC). Os
cursos com materiais suplementares para Leos Alfa incluem Equipes Eficazes, Estabelecimento de Metas,
Motivação do Associado, Gerenciamento de Reuniões, e Prestação de Serviço Comunitário. Para acessar os cursos
de treinamento online, os Leos devem criar uma conta no LLC usando seu número de identificação de associado.
Visite www.lionsclubs.org e digite “Centro Leonístico de Aprendizagem” na caixa de busca no canto superior direito
da página principal. Selecione o link que lhe direcionará ao LLC e aproveite estes recursos para o desenvolvimento
de liderança.

Página do Programa de Leo Clubes no Facebook
A página de Leo clubes no Facebook oferece aos Leos e Leões um acesso rápido às últimas notícias e novidades
sobre o Programa de Leo Clubes. A página no Facebook também serve como uma plataforma para que os Leos do
mundo inteiro possam se comunicar e compartilhar ideias de projetos ou oportunidades para o desenvolvimento de
liderança. Curta a nossa página em www.facebook.com/leoclubs.

Eventos de Leos na Convenção
Todos os anos, a Convenção de Lions Clubs International oferece aos Leões e aos Leos a oportunidade de se
reunirem com os companheiros de várias partes do mundo para eventos empolgantes, como o Desfile
Internacional, e ainda para participar de seminários que abordam os interesses singulares de cada associado. Os
Leos podem participar de workshops de desenvolvimento de habilidades e aproveitar oportunidades para fazer
contatos, quando Leos e Leões interagem e engajam em discussões construtivas. Verifique no site de LCI
informações atualizadas sobre o calendário de eventos para a próxima convenção internacional.

Vídeo Liderando para a vida
Este vídeo inspirador analisa a liderança, a experiência e as oportunidades disponíveis aos jovens através dos Leo
clubes. O "Leading for Life" ilustra o espírito Leo de servir os outros e a importante parceira com o Lions, levando a
uma caminho de serviço para toda a vida. Faça o download deste vídeo no iTunes gratuitamente ou assista-o
diretamente no canal do YouTube de Lions Clubs International.

Loja Online de LCI
A loja de materiais para clubes online oferece uma variedade de artigos, inclusive distintivos Leo para reposição,
distintivos de dirigentes de clube, placas para estradas, bandeiras e flâmulas, coletes, vestuário e muito mais!
Compre online em https://www2.lionsclubs.org. Basta clicar em “Artigos Leo” e será levado a um link onde poderá
visualizar e comprar os materiais relacionados a Leo.
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