OS LIONS CLUBES UNIVERSITÁRIOS são
uma oportunidade para a comunidade uni-

Lions Clubes Universitários

versitária tratar das necessidades específicas do campus bem como ajudar a
comunidade local e as comunidades do
mundo inteiro.
Como sócio de um Lions Clube Universitá-
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rio, você ajudará a determinar os tipos de
serviços que o clube oferecerá para fazer
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uma diferença na vida dos outros.
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Departamento de Programas de Sócios,
Novos Clubes e Marketing
Lions Clubs International
300 W 22ND ST
Oak Brook, IL 60523-8842, EUA
www.lionsclubs.org
E-mail: campusclubs@lionsclubs.org
Telefone: 630.571.5466, ramal 522
EX-537 9/09 PO

Quem são

osLeões?

Os Leões são pessoas que trabalham
juntas para atender às necessidades de diferentes comunidades pelo mundo. Os 1,3 milhão de sócios em mais de 45.000 clubes
distribuídos em mais de 200 países fazem de
Lions Clubs International a maior organização de clubes de serviços do mundo.

Benefícios para os Sócios
Estudantes
• Oportunidades de servir como voluntário à comunidade universitária, local e mundial
• Fazer parte da maior organização de clubes de serviço
do mundo
• Aprimorar suas qualidades de apresentação e oratória
• Fortalecer as habilidades de gerenciamento de
negócios
• Fazer contatos
• Enriquecer o seu currículo
• Possibilidade de transferência de afiliação
• Oportunidade de participar da direção do clube e das
suas atividades
• Desenvolver valiosas habilidades de liderença

Os Leões são conhecidos pelo seu trabalho
na prevenção da cegueira, mas também participam de diferentes tipos de projetos, que
variam de assistência para os menos privilegiados ao fornecimento de artigos de
primeiras-necessidades às vitimas de
catástrofes naturais.

Faça parte das nossas comunidades
online e comunique-se com outros
Leões para aprender mais sobre
nossos clubes.

Ideias de Atividades
• Alternativas de missões para as férias
• Programas de reciclagem de óculos e exames de
visão
• Festas de Halloween para os deficientes
visuais
• Distribuição de alimentos para os necessitados
• Ajuda às vítimas de catastrofes
• Paraolimpíadas
• Instrução e mentoreamento
• Servir refeições em um abrigo para os sem-teto

Os Lions Clubes Universitários permitem
que os alunos desenvolvam projetos especificamente de acordo com os seus intereses e as
necessidades da comunidade a qual servem.

Entre para o nosso Facebook,
nosso MySpace, nos acompanhe
pelo Twitter e assista aos nossos
vídeos no YouTube.

