Oportunidades de Aumento de Sócios:

Um guia rápido de referência de opções de afiliação para os novos Leões.

Todos os clubes precisam de sócios para que possam cumprir seus objetivos de serviços. Para ajudar
os clubes nas atividades de recrutamento, LCI oferece diversas opções de afiliação para os membros
das comunidades que desejam voluntariar e servir ao próximo como Companheiros Leões.
TIPOS DE AFILIAÇÃO

Além da afiliação regular, LCI oferece programas especiais de afiliação para famílias, estudante, ex-Leos e jovens adultos.
Sócio Regular
Esta é a nossa afiliação “padrão”. Este tipo de afiliação é para membros da comunidade que têm interesse em
programas de voluntariado, em servir à comunidade e tornar o mundo um lugar melhor de se viver. Os sócios regulares
pagam uma joia de admissão (US$25) e as quotas internacionais integrais (US$43). Serão cobradas também quotas
distritais, de distrito múltiplo e de clube.
Sócios Familiares
O Programa de Afiliação Familiar proporciona oportunidades às famílias de se afiliarem-se a um Lions clube, sob uma
concessão especial de quotas quando se afiliam juntas. O primeiro membro da família (chefe de família) continuará
pagando quotas internacionais integrais (US$43), e até quatro familiares adicionais pagarão somente a metade das
quotas internacionais (US$21,50). Todos os membros da família pagam a taxa única de sócio fundador (US$25) ou joia
de fundação (US$30).
O Programa de Unidade Familiar está aberto aos membros da família que (1) se qualifiquem para ser Leões, (2)
pertençam no momento ao mesmo clube ou estejam se associando a ele, (3) morem na mesma residência e tenham
parentesco por nascimento, casamento ou outra relação juridicamente reconhecida. Para receber o preço de quota
familiar, preencha o Formulário de Certificação de Unidade Familiar, enviando-o juntamente com o MMR, ou preencha a
certificação no MyLCI. Quando constituir um clube, preencha a certificação no Relatório de Sócios Fundadores.
Sócio Estudante
A afiliação de estudantes permite que os alunos travem novas amizades – ao mesmo tempo, ajudando as suas
comunidades. Os estudantes inscritos em uma instituição de ensino com idade entre a maioridade legal e 30 anos estão
isentos da joia de admissão ou de fundação, e pagam a metade das quotas internacionais (US$21,50). Os estudantes
com mais de 30 anos que se associarem a um Lions Clube Universitário pagam US$10 de joia de admissão e quotas
internacionais integrais. Para receber a quota de sócio estudante, preencha o Formulário de Certificação de Sócio
Estudante, enviando-o juntamente com o MMR, ou preencha a certificação no MyLCI. Quando constituir um clube,
preencha a certificação no Relatório de Sócios Fundadores.
Sócio Leo a Leão
A afiliação Leo a Leão permite que os atuais ou ex-Leos, entre a idade legal e 30 anos, que foram Leos durante pelo
menos um ano e um dia, continuem oferecendo trabalho voluntário em LCI como Leões. Os Leos Leões não pagam a
joia de admissão ou de fundação, pagando apenas a metade das quotas internacionais (US$21,50). Para receber o
preço da quota de Leo a Leão, preencha o Formulário de Certificação de Leo a Leão por Anos de Serviço ,enviando-o
junto com o MMR, ou pedido de carta constitutiva, ou preencha a certificação no MyLCI. Para incentivar os Leos Leões
a convidarem seus colegas e amigos que estejam entre a maioridade legal e 30 anos a se afiliarem, os novos
convidados receberão a mesma isenção de taxa e quotas com desconto.
Ex-Leos
Ex-Leos entre acima da idade legal e 30 anos, que foram Leos durante pelo menos um ano e um dia não pagam a joia
de inscrição ou de admissão quando se afiliam a um Lions clube. Para receber a isenção de taxa, preencha o Formulário
de Certificação de Leo a Leão por Anos de Serviço ,enviando-o junto com o MMR, ou pedido de carta constitutiva, ou
preencha a certificação no MyLCI.

CATEGORIAS DE SÓCIOS

Para sócios em potencial que não possam cumprir as obrigações como sócios ativos, LCI oferece diversas categorias
de sócios que se enquadrem às suas necessidades.
Sócio ativo
Sócio ativo é a categoria “típica” de uma afiliação ao Lions. Os sócios ativos recebem todos os benefícios, devendo
atender a todos os requisitos de afiliação ao Lions.
Sócio afiliado
Um “sócio afiliado” é um indivíduo que não pode participar integralmente como um “sócio ativo” de um Lions clube, mas
deseja apoiar o clube e suas iniciativas de serviços à comunidade.
Sócio temporário
Um sócio temporário possui uma afiliação ativa em um Lions clube e uma afiliação temporária em um segundo clube na
comunidade onde reside ou trabalha.
Sócio honorário
Um sócio honorário não é associado a um Lions clube, mas para o qual foi concedida um afiliação honorária pelo clube
por ter desempenhado serviços relevantes.
Sócio vitalício
Um sócio vitalício é um Leão que manteve uma afiliação ativa durante pelo menos 20 anos, ou de durante pelo menos
15 anos se o sócio chegar à idade de 70 anos. A afiliação de sócio vitalício também pode ser concedida a um
companheiro Leão que esteja gravemente enfermo.
Sócio forâneo
Um sócio forâneo é aquele que está impossibilitado de participar das reuniões regularmente, porém, deseja manter a
afiliação ao clube.
Sócio privilegiado
Um sócio privilegiado é um Companheiro Leão que se afiliou há 15 anos ou mais, porém, devido à enfermidade ou outra
razão legítima, tenha sido obrigado a renunciar a sua condição de sócio ativo.
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* Informações detalhadas sobre as obrigações, direitos e privilégios sobre todas as categorias de sócios podem ser
encontradas no Estatuto e Regulamentos Padrão de Clube.
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