
(CLU.1.0) PROGRAMA DE EXCELÊNCIA DE 
CLUBE 

[Central de Associados > Clubes > Programa de Excelência de Clube] 

http://members.lionsclubs.org/PO/clubs/club-quality-program.php 
 
  O PROGRAMA DE EXCELÊNCIA DE CLUBE consiste de um 
conjunto de instrumentos da página de Lions Internacional  que 
visam  aprimorar  o  desempenho  de  um  clube  de  Lions.    Os 
seguintes temas constam do programa: 
 

• O seu clube, a sua maneira 
• Modelo para um clube mais forte 
• Processo de Excelência de Clube (CEP) 
• Prêmio de Excelência de Clube 

 
O Seu Clube, a Sua Maneira 
 
O guia O seu clube, a sua maneira lhe orientará sobre como 
personalizar as reuniões de clube para que melhor atendam às 
necessidades e estilos de vida dos associados. Ele inclui um 
exercício simples e divertido para ajudá-lo a determinar quais os 
elementos da reunião que você deseja manter ou alterar, sendo ainda 
um processo para introduzir mudanças!  
 
Modelo para um Clube mais Forte 
 
Esta ferramenta de planejamento ajuda o clube a identificar e iniciar 
a mudança! 

Com foco nas operações do clube, serviço, desenvolvimento de 
liderança e aumento de associados o guia Modelo para um Clube 
mais Forte oferece o passo a passo do processo para avaliar seu 
clube, estabelecer metas e desenvolver seu modelo. 
 
A Planilha de Planejamento de Processo ajuda você a identificar 
oportunidades e definir metas. A Planilha de Plano de Ação ajuda 
você a criar um plano a partir da colaboração dos associados do 



clube. 

Por fim, incentivamos o clube a enviar suas metas para receber um 
certificado de reconhecimento. 
 
Processo de Excelência de Clube (CEP) 
 
O Processo de Excelência de Clube (CEP) é um processo interativo 
e divertido, que une os associados para que vejam como o clube está 
hoje e como será amanhã. Ele lhe oferece as ferramentas para 
melhorar a eficiência do clube e aprimorar a experiência dos 
associados. Com duas opções para escolha (versões Pro e Lite), o 
clube estará no caminho certo para criar mudanças positivas! 
 
Na versão Pro é preciso ter um facilitador Lions treinado que venha 
e oriente os associados durante o workshop. 
 
Na versão Lite é preciso ter um associado do seu clube que realize o 
workshop. 
 
Prêmio de Excelência de Clube 
 
Esse prêmio especial tem sido conhecido como o mapa para o 
sucesso e se concentra em atingir metas de serviço, liderança, 
desenvolvimento e comunicação. A página do Prêmio de Excelência 
traz links para ferramentas exclusivas e ideias para ajudar o seu 
clube a ser bem-sucedido em todas as áreas. Os clubes recebem um 
emblema de estandarte distinto para ser colocado no estandarte do 
clube, e o presidente do clube recebe um Distintivo de Excelência do 
Clube para reconhecer sua liderança notável. 

Torne o recebimento do prêmio uma tradição! 
 
Formulário de inscrição para o prêmio de clube 
excelente (da1) 
 


