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Benefícios do trabalho voluntário
Associar-se a um Lions clube é uma oportunidade para fazer trabalho voluntário em sua
comunidade, ou até no exterior. Fazer amizades e contatos profissionais. Liderar projetos que
melhoram a vida da comunidade. Divirta-se fazendo isso!
Abaixo encontra-se um exemplo do que os associados de Lions clubes de várias partes do
mundo têm a dizer sobre os benefícios do trabalho voluntário.
Serviços comunitários
“A gente vê a alegria no coração e a gratidão das pessoas, o sorriso de uma criança. Essas
coisas fazem a gente sentir que fez alguma coisa pela nossa comunidade.”
Viv Grater, África do Sul
“Só a satisfação que me dá e o serviço que estamos prestando aos mais necessitados já me dão
orgulho de ser um Leão.”
David Mutayisa, Uganda

Diversão e amizade
"Não somos só Leões, não somos só amigos. Somos uma família."
Karen Piper-Taylor, Trinidad

"Ajudar as pessoas é divertido. E se houver mais gente junto, fica melhor ainda.”
Jeff Gans, EUA
Habilidades de liderança
“As oportunidades de crescimento pessoal são inesgotáveis. Eu acabo usando e desenvolvendo
meus talentos em relações públicas, e também aprendo como me comportar em uma reunião de
diretoria."
Brindisi Chan, EUA
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“O assessOr”
“A oportunidade de liderança no Lions clube me motivou a me tornar mais organizado. É como
administrar o próprio negócio.”
Keith Gaydosh, EUA
Fazer contatos
"Nós unimos pessoas com histórias diferentes para trabalharmos juntos no mesmo projeto. E
fazendo isso, estamos trabalhando pela comunidade, pelo mundo.”
Gary Wong, EUA
“Tem de tudo: médico, professor, pedreiro. É essa diversidade de pessoas que faz nosso clube
crescer e atuar em várias frentes."
Jennifer Mahnic, EUA
Trabalho internacional
“Recebemos a incrível oportunidade de trabalhar juntos como duas nações, compartilhando os
mesmos projetos.”
Greg Edgelow, EUA
“O que me atraiu no Lions que não tinha em outros grupos é essa presença internacional. É pra
valer e é o que eu procuro.”
John Thomas King, EUA
Ambiente família
“Os Leões podem ser famílias inteiras. Pode ser todo mundo, porque é isso que faz uma
comunidade: é de todo mundo.”
Denise Lum, EUA
“Nós limpamos os parques, pintamos os bancos, deixamos o parque todo arrumado para os
moradores da comunidade. Minhas filhas simplesmente adoram."
Ty'East Alleyen-Bunn, EUA
Oportunidades para os jovens
“Nosso clube universitário é muito gratificante e estimulante, é uma organização muito especial.
Temos um foco internacional e outro na comunidade local.”
Kjerstin Owren Myre, Noruega
“Nosso principal objetivo como Leões é fazer as crianças se engajarem na comunidade por meio
do Concurso de Cartaz sobre a Paz. “Suas vozes são importantes.”
Kerry Fletcher, EUA

