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Qual é o compromisso de tempo e
dinheiro necessário para ser Leão?
A maioria dos Lions clubes se reúne uma ou duas
vezes por mês, mas muitos clubes têm formatos
e agendas flexíveis. Considerando que irá ser
voluntário com sua família, o tempo que dedicar
será na companhia de seus filhos, pais, irmãos
ou outros familiares.

Você pode dedicar o tempo que desejar e que
seus compromissos permitirem.

Há uma jóia de admissão única e quotas anuais
razoáveis. O Lions é a primeira organização em
serviços voluntários do mundo a oferecer plano
de quotas reduzidas para famílias. Mais
informações podem ser encontradas no Website
de Lions Clubs International. Os jovens menores
de idade não podem ser oficialmente associados
ao Lions, mas os clubes familiares proporcionam
atividades especiais para os menores.

Como pode minha família se associar a um
Lions clube?
Os clubes estão sempre abertos às pessoas que
desejem causar uma diferença em suas
comunidades. Contate o Lions clube de sua área
ou um Companheiro Leão para dizer que deseja
assistir uma reunião do clube ou participar em um
projeto de serviço.

Ou, una-se a famílias e amigos que compartilhem
dos mesmos interesses e desejo de contribuir à
comunidade e organizem um novo Lions clube.
Considere iniciar um clube em seu trabalho ou
com pessoas que tenham interesses similares, tais
como famílias com filhos estudantes ou que
pratiquem esportes ou música. Se seus pais e o
de seus amigos vivem em um lar para idosos,
considere organizar um clube no local —, isto
poderia ser uma boa maneira para familiares de
gerações diversas divertir-se juntos enquanto
ajudam outras pessoas.

Como a minha família pode obter mais
informações?
Visite o Website de Lions Clubs International,
www.lionsclubs.org. Neste site poderá ler sobre os
trabalhos humanitários dos Leões de todo o
mundo e obter informações sobre como se
associar ou organizar um clube. Vá ao link Como
Associar-se para encontrar um clube perto de
você.

Prestando SERVIÇO VOLUNTÁRIO através de um
Lions clube, você e sua família podem ajudar a
melhorar a vida de outras pessoas enquanto
enriquecem as suas próprias. Você pode FAZER A
DIFERENÇA oferecendo melhores condições às
famílias de sua comunidade e aos povos de todo o
mundo, criando, assim, RECORDAÇÕES
INESQUECÍVEIS.

A sua

Família
pode fazer
a diferença



O que uma família pode fazer como
associada do Lions?
O que se pode fazer depende das necessidades
de sua comunidade e interesses de seus
integrantes. A sua família pode
• organizar um programa de segurança em
ciclismo ou um projeto de reciclagem
comunitária

• participar em um programa de intercâmbio
juvenil, conhecer sócios Leões de outras
partes do mundo em convenções
internacionais

• plantar árvores em um parque ou cuidar do
jardim de um asilo de pessoas idosas

• incentivar as crianças na escola local a
aprenderem sobre a paz através do Concurso
de Cartaz sobre a Paz de Lions International

• ajudar os jovens a desenvolverem habilidades
e valores positivos para a vida através dos
programas escolares de desenvolvimento
juvenil

• fundar um Leo clube —um clube para
jovens— na escola local para proporcionar
oportunidades de aprendizado em
voluntariado

• coletar óculos usados para reciclagem e
distribuição aos necessitados, ou telefones
celulares para vítimas de abuso doméstico.

Procurando por novas e
DIVERTIDAS maneiras de passar
tempo com a sua família?

Gostaria de trabalhar com a
sua FAMÍLIA e amigos na
construção de um
parquinho, na limpeza de
um rio ou coletar
alimentos para um centro
de distribuição?

Gostaria de mostrar aos
seus filhos a importância
do VOLUNTARIADO
e de ajudar as pessoas
carentes?

Está interessado em
conectar-se com outras
famílias e MELHORAR a área onde vive
ou distribuir medicamentos para salvar a
visão das crianças na África?

Em caso positivo, una-se a outras famílias em
um Lions clube onde poderá causar uma
diferença na sua COMUNIDADE e no
mundo.

As famílias que se voluntariam
unidas, permanecem unidas.

Por que ser voluntário através de
um Lions clube?
A sua família pode realizar muito mais
quando trabalha junto a outras do que
se o fizesse sozinha.

Os Lions clubes oferecem vários
projetos de serviços comunitários para
participar, ou poderão trabalhar com
outros Leões no desenvolvimento de
novos programas que os interessem.

Quem são os Leões?
Os Leões de hoje são homens,
mulheres e famílias que se divertem
enquanto se voluntariam juntos,
compartilhando a satisfação que vem
de ajudar outras pessoas.

O Lions é uma rede de 1,3 milhões de
pessoas em mais de 200 países e áreas
geográficas que trabalham juntas para
melhorar o mundo.


