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PRÊMIO DE REESTRUTURAÇÃO DE CLUBE 

Critérios para Indicação e Solicitação 
 

O desenvolvimento e o estado salutar dos clubes são essenciais para o fortalecimento e vitalidade de 
Lions Clubs International. O Prêmio de Reestruturação de Clube reconhece os Leões que foram 
instrumentais na reestruturação de um clube existente ou por terem retornado um clube cancelado ou em 
status quo à condição de clube ativo e viável.   
 
Qualificações:  
 

a. O prêmio é oferecido mediante recomendação do governador de distrito ou membro da equipe do 
governador com a aprovação do governador de distrito, enviando um formulário preenchido de 
Indicação ao Prêmio de Reestruturação de Clube. O prêmio não poderá ser outorgado ao 
governador de distrito.  Um prêmio poderá ser outorgado para cada clube que for reestruturado.  
 

b. O Leão indicado a receber o prêmio deverá ter desempenhado um papel importante no 
recrutamento de novos sócios para revitalizar o clube, como também desenvolver novas 
atividades e assegurar que o clube está sendo orientado e motivado no processo de reestruturação.   

 
c. Para um clube que não tenha sido cancelado, suspenso ou em status quo, o prêmio será conferido 

quando os Leões ajudam a reestruturar um clube com menos de 15 sócios e o clube chegue a ter 
um quadro social ativo de 20 sócios no ano fiscal. O clube deverá estar em dia com suas 
obrigações por 12 meses, tendo iniciado um novo projeto de serviço e enviado relatórios mensais 
de movimento de sócios durante 12 meses consecutivos, tendo ainda pago todas as contas do 
clube para que possa ser conferido. 

 
d. Para um clube que já esteja cancelado, suspenso ou em status quo, o prêmio será conferido após o 

clube ter sido reativado e tenha no mínimo 20 sócios. O clube deverá estar em dia com suas 
obrigações por 12 meses, tendo iniciado um novo projeto de serviço e enviado relatórios mensais 
de movimento de sócios durante 12 meses consecutivos, tendo ainda pago todas as contas do 
clube para que possa ser conferido. 

Complete a informação no verso deste formulário após o clube completar o período de 12 meses estando 
em dia com suas obrigações, enviando-o ao Departamento Ibero-Americano na Sede Internacional por fax 
(630) 706-9204 ou por e-mail para iberoamerican@lionsclubs.org. 
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PRÊMIO DE REESTRUTURAÇÃO DE CLUBE 

Formulário de Indicação 
 
Data:      
 
Informações sobre o indicado:  
 
              
Nome completo do Leão        Número de associado  Distrito 
 
              
Nome do clube                          Número do clube  
 
Nome do clube que foi reestruturado:           
 
Marque a caixa que descreve o clube: 
 

 O clube está em dia com a associação por 12 meses, tendo pago todas as suas contas. 
 

 O clube tem vinte sócios. 
 
Descreva quais as ações tomadas pelo candidato ao prêmio para ajudar a recrutar novos sócios. 
(Informação não necessária se o clube foi cancelado e reestruturado com mais de 20 sócios.)  

             
             
             
              
 
Descreva as novas atividades que o clube planejou para envolver os sócios em atividades relevantes.  

             
             
             
              
 
Descreva as ações tomadas pelo candidato ao prêmio para estabelecer diretrizes assegurando que o clube 
continue ativo e forte no futuro. 

             
             
             
              
 
Indicado por:              

Nome     Cargo atual 
 
Aprovado por:        
       Assinatura do Governador de Distrito       
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