Gestão de Organizações Sociais

Desenvolvimento de Líderes

Desenvolvimento de Jovens
Lideranças

O Curso de Gestão de Organizações Sociais foi desenvolvido
com o objetivo de contribuir com os presidentes, vicepresidentes, secretários, tesoureiros e presidentes e membros
de comissões administrativas e de serviços de clubes de
serviços, organizações não governamentais, associações
comunitárias e outras entidades sem fins lucrativos para que
exista uma administração com eficiência e eficácia. O objetivo
final é permitir que os mesmos sejam bem estruturadas e
tenham um funcionamento dentro das corretas diretrizes de
administração.

O Curso de Desenvolvimento de Líderes tem como o objetivo
subsidiar os líderes em seu desenvolvimento pessoal e
proporcionar melhores condições de exercício de sua
capacidade através de clubes de serviços, organizações não
governamentais, associações comunitárias e outras entidades
sem fins lucrativos.

O Curso de Desenvolvimento de Jovens Lideranças tem como
o objetivo subsidiar os líderes que estejam na faixa etária de
14 a 29 anos em seu desenvolvimento pessoal e proporcionar
melhores condições de exercício de sua capacidade através
de clubes de serviços, organizações não governamentais,
associações comunitárias e outras entidades sem fins
lucrativos, bem como em estabelecimentos de ensino.

A carga horária equivale a 80 horas de estudos, sendo divido
em dez unidades didáticas.
A inscrição é totalmente gratuita e feita através do site
www.lionslideranca.org.br
A aprendizagem se faz através de audição de aulas
ministradas por tecnologia áudio digital (voz pela internet),
leitura de textos e elaboração de exercícios.
É um curso livre totalmente a distância (sem necessidade de
comparecimento a momentos presenciais). A transmissão é
feita pela internet.
Os módulos abrangem os seguintes conteúdos:
1 - Desafios e responsabilidades dos gestores das
organizações sociais
2 – Aspectos humanos nas organizações sociais
3 - Aspectos administrativos das organizações sociais
4 - O exercício da liderança
5 - Gestão financeira e patrimonial
6 - Gestão de recursos humanos
7 - Aspectos jurídicos das organizações sociais
8 - Campanhas e atividades junto à comunidade
9 - Aspectos políticos e seu relacionamento com as entidades
governamentais
10 - Orientação para o desenvolvimento de trabalho de
conclusão do curso.
Ao final o participante deverá fazer um trabalho de conclusão
do curso.
Serão conferidos aos concluintes certificados de participação
através do Instituto de Liderança do Distrito LC 1 e de
extensão universitária por uma instituição de ensino superior
devidamente credenciada pelo Ministério da Educação

É aberto a associados e pessoas ainda não vinculadas aos
movimentos sociais.
O objetivo final é permitir que concluintes possam contribuir
com os propósitos das organizações sociais.
A carga horária equivale a 80 horas de estudos, sendo divido
em dez unidades didáticas.
A inscrição é totalmente gratuita e feita através do site
www.lionslideranca.org.br
A aprendizagem se faz através de audição de aulas
ministradas por tecnologia áudio digital (voz pela internet),
leitura de textos, estudo em livro base (que deverá ser
adquirido em livrarias) e elaboração de exercícios.
É um curso livre totalmente a distância (sem necessidade de
comparecimento a momentos presenciais). A transmissão é
feita pela internet.
O módulos abrangem os seguintes conteúdos:
1 - Desafios e responsabilidades dos líderes
2 - Aspectos relevantes da liderança
3 - A prática da liderança
4 - Características de um gerente e de um líder
5 - Estratégias para imposição de um contexto
6 - Formas de produzir e assumir riscos
7 - A imprevisibilidade e seus reflexos na liderança
8 - Subsídios para ter convicção
9 - Como produzir massa crítica
10 - Orientação para o desenvolvimento de trabalho de
conclusão do curso
Ao final o participante deverá fazer um trabalho de conclusão
do curso.
Serão conferidos aos concluintes certificados de participação,
através do Instituto de Liderança do Distrito LC 1, e de
extensão universitária por uma instituição de ensino superior
devidamente credenciada pelo Ministério da Educação

É aberto a estudantes, associados e pessoas ainda não
vinculadas aos movimentos sociais.
O objetivo final é permitir que concluintes possam contribuir
com os propósitos das organizações sociais.
A carga horária equivale a 80 horas de estudos, sendo divido
em dez unidades didáticas.
A inscrição é totalmente gratuita e feita através do site
www.lionslideranca.org.br
A aprendizagem se faz através de audição de aulas
ministradas por tecnologia áudio digital (voz pela internet),
leitura de textos, estudo em livro base (que deverá ser
adquirido em livrarias) e elaboração de exercícios.
É um curso livre totalmente a distância (sem necessidade de
comparecimento a momentos presenciais). A transmissão é
feita pela internet.
O módulos abrangem os seguintes conteúdos:
1 - Desafios e responsabilidades dos líderes
2 - Aspectos relevantes da liderança jovem
3 - A prática da liderança entre os jovens
4 - Características de um gerente e de um líder

5 - Estratégias para imposição de um contexto
6 - Formas de produzir e assumir riscos
7 - A imprevisibilidade e seus reflexos na liderança
8 - Subsídios para ter convicção
9 - Como produzir massa crítica
10 - Orientação para o desenvolvimento de trabalho de conclusão
do curso
Ao final o participante deverá fazer um trabalho de conclusão do
curso.
Serão conferidos aos concluintes certificados de participação
através do Instituto de Liderança do Distrito LC 1 e de extensão

universitária por uma instituição de ensino superior
devidamente credenciada pelo Ministério da Educação

