
Pode-se indicar Lions ou Leo clubes que tenham prestado serviços excepcionais em uma causa global para o Prêmio de Serviço a Bondade Importa. Os Lions ou Leo 
clubes que desejem ser indicados devem estar em status ativo e reportarem seus projetos de serviço no MyLion® ou o sistema de relatórios regional. Serão concedidos 
no mínimo dois dos vinte prêmios aos Leo clubes. As indicações de Lions e Leo clubes devem ser enviadas separadamente.

Prazos para indicação  
•  de 1º de julho a 31 de outubro: As indicações estão abertas.  
•  15 de agosto: Encerra-se o prazo para que os assessores de serviços de clubes e os presidentes de Leo clubes enviem eletronicamente uma indicação ao coordenador da GST de distrito.  
•  15 de setembro: Encerra-se o prazo para o coordenador da GST de distrito enviar eletronicamente uma indicação ao coordenador da GST de distrito múltiplo.  
•  31 de outubro: Encerra-se o prazo para o coordenador da GST de distrito múltiplo enviar a indicação de um Lions e/ou Leo clube a Lions Clubs International.  

Veja que as indicações que não cumprirem os prazos serão desqualificadas.
  

 CLUBE INDICADO  
(Diga para que tipo de clube se destina esta indicação)               Lions clube         Leo clube    

Assessor de Serviços de Clube/Presidente de Leo Clube (nome) 

E-mail  

Assessor de Serviços de Clube/Presidente de Leo Clube (assinatura)   Data 
  
Nome do Lions/Leo Clube   Nº do Lions/Leo Club 

Nome do projeto de serviço                     
            Se o meu projeto for selecionado, autorizo Lions Clubs International a usar as informações e fotografias do projeto de serviço anexas deste clube para fins de reconhecimento público. 

 ENDOSSADO PELO  

Nome do Ex-Presidente Imediato de Lions Clube/Nome do Ex-Conselheiro de Leo Clube Imediato (letra de forma)  Número de Associado 

Ex-Presidente Imediato de Lions Clube/Ex-Conselheiro Imediato de Leo Clube (assinatura)  Data

 DESCRIÇÃO DO PROJETOS DE SERVIÇO  
A seção a seguir deve ser preenchida pelo assessor de serviços do clube (Lions clubes) ou pelo presidente de Leo clube (Leo clubes). Escreva em letra de forma e anexe mais páginas, se necessário.

1. O que foi único, inovador ou se destacou nesse projeto de serviço que alcançou ou superou as metas da causa global?

2. Por que esse projeto de serviço é importante na sua comunidade?

3. Quais parcerias locais ajudaram a tornar esse projeto possível, se houver alguma?

4. Foi usado algum recurso de LCI, como a Planilha de Planejamento de Projetos de Serviço, para planejar e executar este projeto? 

5. Comentários adicionais.

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO AO PRÊMIO DE SERVIÇO A BONDADE IMPORTA



 Somente para o uso do Coordenador da GST de Distrito. 
 

 RELATÓRIO 
A seção a seguir deve ser preenchida pelo coordenador da GST de distrito. Escreva em letra de forma e anexe mais páginas, se necessário. 

1. O que foi único, inovador ou se destacou nesse projeto de serviço que alcançou ou superou as metas da causa global, ultrapassando todos os outros clubes do distrito?

2. Por que esse projeto de serviço é importante no seu distrito?

3. Como esse projeto de serviço elevou a marca do Lions/Leo?

4. Comentários adicionais.

Indico o Lions/Leo clube (circule um)__________________________________________________ do distrito ___________ para o Prêmio de Serviços a Bondade Importa. 
A minha assinatura confirma que esta indicação foi acordada pelo gabinete do distrito. 

Nome do Coordenador da GST do Distrito (letra de forma)   Número de Associado 

Coordenador da GST de Distrito (assinatura)                                                                                                      Data

Somente para o uso do Coordenador da GST de Distrito Múltiplo.
 

Este projeto foi reportado no MyLion ou no sistema regional de relatórios.  __________ data da verificação 

Coordenador da GST de Distrito Múltiplo (assinatura)   Data

Número de pessoas atendidas   Número de horas voluntariadas   Número de voluntários 

Selecione todas as causas representadas neste projeto de serviço:          Diabetes          Ccâncer infantil          Meio ambiente          Fome          Visão

Indico o Lions/Leo Clube (circule um)_______________________________________________ do distrito múltiplo ___________ para o Prêmio de Serviço a Bondade Importa. 
A minha assinatura confirma que esta indicação foi acordada com o conselho de governadores de distrito múltiplo.

Nome do Coordenador da GST de Distrito Múltiplo (letra de forma)   Número de Associado 

Coordenador da GST de Distrito Múltiplo (assinatura)    Data

Envie o formulário a Lions Clubs International até 31 de outubro para serviceactivities@lionsclubs.org

Observe as seguintes exceções, caso seu clube, distrito ou distrito múltiplo não possua as posições mencionadas acima:
• Se o seu clube não tiver um assessor de serviços de clube para indicá-lo, solicite ao presidente ou secretário de clube que submeta a indicação com a aprovação do ex-presidente imediato de clube.
• Se o distrito ou distrito múltiplo não tiverem a posição de coordenador da GST,  seria o governador de distrito e/ou presidente de conselho o dirigente apropriado para avançar as indicações para o próximo nível. 

FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO AO PRÊMIO DE SERVIÇO A BONDADE IMPORTA (continuação)

    Kindness Matters Service Award Nomination Form  04/20 PO
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