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Capítulo XVI 

 

Prêmios 
 

O Presidente Internacional talvez introduza prêmios especiais em reconhecimento 

de realizações. Consulte o website para mais informações.  
 

Prêmios de Atividades de Serviço 
 

Presidente de Leo Clube 100% 
O conselheiro de Leo clube com a aprovação do presidente do Lions Clube patrocinador,  
outorga este certificado ao presidente do Leo clube que cumpriu os requisitos específicos 
durante o seu mandato. Os critérios para este prêmio contemplam desenvolvimento de 
liderança, extensão do quadro-social, administração e atividades do Leo clube. O critério e 
o certificado do prêmio serão enviados ao conselheiro de Leo clube. 

 

Prêmio de Presidente de Distrito/Distrito Múltiplo Leo 100% 
Com aprovação do governador de distrito ou presidente de conselho, os assessores  de 
Leo clubes outorgam este prêmio em nome da associação a um presidente de 
distrito/distrito múltiplo Leo que preencher requisitos específicos nas áreas de preparação 
de líderes, aumento de sócios, extensão, administração e atividades Leo no distrito/distrito 
múltiplo. Os critérios e certificados deste prêmio serão enviados aos assessores de 
distrito/distrito múltiplo Leo. 
 

Excelência no Esforço de Clube 

 Preservação, Conscientização e Ação Acerca da Visão 
Um prêmio apropriado será enviado anualmente ao governador para apresentação a um 
Lions clube no distrito que tiver sido mais ativo durante o ano em projetos de serviços 
relacionados à visão. 
 

Reconhecimento de Irmanação de Clube 
O Programa de Irmanação de Clubes é um programa de correspondência e 
intercâmbio entre clubes de diferentes países. Um certificado de Reconhecimento de 
Irmanação de Clubesou um emblema é outorgado aos Lions ou Leo clubes que 
participarem ativamente deste programa, fazendo a primeira irmanação registrada no 
ano fiscal. Para mais informações, visite o website de LCI www.lionsclubs.org e entre a 
palavra “irmanação” na caixa de busca. 
 
 

Assessor Distrital/Distrito Múltiplo de Conscientização Acerca da Diabetes  
Um prêmio apropriado será enviado anualmente ao governador e presidente do conselho 
para apresentação ao assessor distrital e de distrito múltiplo por ter cumprido os requisitos 
do seu cargo. 
 

http://www.lionsclubs.org/
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Assessor Distrital de Meio Ambiente 
Um prêmio apropriado será enviado anualmente ao governador para apresentação ao 
assessor distrital por ter cumprido os requisitos do seu cargo. 

Prêmio do Assessor Distrital/Distrito Múltiplo de Audição 
Um prêmio apropriado será enviado anualmente ao governador e presidente de conselho 
para apresentação ao assessor distrital e de distrito múltiplopor ter cumprido os requisitos 
do seu cargo. 

 

Assessor de Relações Internacionais de Distrito/Distrito Múltiplo 
Um prêmio apropriado será enviado anualmente ao governador e presidente de conselho 
para apresentação ao assessor distrital e de distrito múltiplo por ter cumprido os requisitos 
do seu cargo. 

 

Realizações de Assessor de Leo Clube de Distrito/Distrito Múltiplo 
Este prêmio é outorgado pelo governador de distrito ou presidente de conselho em nome 
da associação a um assessor de distrito/distrito múltiplo Leo que preencher requisitos 
específicos nas áreas de extensão, preparação de líderes, atividades Leo no 
distrito/distrito múltiplo, administração e promoção. Os certificados e critérios para o 
prêmio de distrito/distrito múltiplo são enviados ao governador de distrito e presidente de 
conselho anualmente.  
 

Reconhecimento do Assessor de Oportunidades Leonísticas para Jovens de 

Distrito/Distrito Múltiplo 
O governador de distrito ou presidente de conselho pode outorgar este prêmio a um 
assessor de distrito e de distrito múltiplo de oportunidades Leonísticas para jovens que 
promovam e mantenhas atividades juvenis em seu distrito ou distrito múltiplo. Os 
certificados e critérios para o prêmio de distrito/distrito múltiplo são enviados ao 
governador de distrito e presidente de conselho anualmente. 
 

 Assessor de Serviços Leonísticos para Crianças de Distrito/Distrito Múltiplo 
Um prêmio apropriado será enviado anualmente ao governador de distrito e presidente de 
conselho para ser conferido ao assessor de distrito e distrito múltiplo pelo seu sucesso no 
cumprimento dos requisitos exigidos pelo cargo. 

 
Assessor da Visão de Distrito/Distrito Múltiplo 

Um prêmio apropriado será remetido ao governador de distrito e presidente de 
conselho para outorga ao assessor de distrito e de distrito múltiplo que cumpriram os 
requisitos do cargo. 
 

Cinco Anos de Serviço de Conselheiro de Leo Clube 
Os Conselheiro de Leo Clube que completarem cinco anos de serviços dedicados se 
qualificam para receber este distintivo de lapela e certificado especial das mãos do 
presidente do Lions clube patrocinador.   
 

Destaque de Serviço de Conselheiro de Leo Clube 
Este prêmio presta reconhecimento aos conselheiros de Leo clubes que tenham 
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demonstrado dedicação especial em orientação e desenvolvimento de Leo clubes. Os 
conselheiros de Leo clubes que cumprirem os requisitos específicos receberão o 
certificado dos respectivos presidentes dos Lions clubes patrocinadores. 

Aniversário de Leo Clube e de Patrocínio de Leo Clube 
Quando completam 5 anos de sua certificação, os Leo clubes recebem automaticamente 
um Emblema para Estandarte de Aniversário e também nos incrementos de cinco anos 
dos aniversários seguintes. O Lions clube patrocinador receberá automaticamente o 
Emblema para Estandarte de Aniversário de Patrocínio quando o Leo clube completar o 
seu quinto aniversário (e nos incrementos de cinco anos dos aniversários seguintes). 
 

Excelência de Leo Clube 
Todo governador de distrito pode indicar um Leo clube em seu distrito para receber este 
prêmio a cada ano Leonístico. A indicação deve ser endossada pelo assessor distrital de 
Leo clubes. As inscrições devem ser apresentadas à sede internacional até 15 de agosto 
seguido do encerramento do ano fiscal pelo qual o clube foi indicado. Os vencedores 
receberão um emblema de estandarte e um chevron. 
 

Extensão de Leo Clube 
Os governadores de distrito, assessores distritais de Leo clube e presidentes de distritos 
Leo recebem certificados quando realizam um aumento líquido de pelo menos três novos 
Leo clubes em seu distrito, até 30 de junho. Os certificados também são enviados aos 
presidentes de conselho, assessores de Leo clube de distritos múltiplos e presidentes de 
distritos Leo quando realizam um aumento líquido de pelo menos cinco novos Leo clubes 
no distrito múltiplo até 30 de junho.   
 

Certificado de Extensão e Emblema de Patrocínio de Leo Clube 
O Emblema de Patrocinador é outorgado ao Lions clube patrocinador quando um novo 
Leo clube é oficialmente certificado. Certificados de Extensão são concedidos ao 
presidente do Lions clube e ao conselheiro do Leo clube. O Lions clube patrocinador 
poderá solicitar certificados adicionais para entregar às pessoas que ajudaram na 
organização do novo Leo clube. A solicitação deve ser encaminhada ao Departamento de 
Programas Juvenis na sede internacional. 
 

Leos e Leões Servem Unidos 
Este prêmio representado por um emblema de estandarte é outorgado ao Leo clube e seu 
Lions clube patrocinador na conclusão bem-sucedida de um projeto ou atividade realizado 
com a colaboração Leo-Leão. As inscrições para este prêmio devem ser encaminhadas ao 
Departamento de Programas Juvenis na sede internacional.  

 

Aumento de Sócios Leo em Outubro 
Qualquer Leo que recrutar três ou mais novos sócios para o seu Leo clube durante o mês 
de outubro receberá o Distintivo de Lapela Aumento de Sócios Leo. Os conselheiros de 
Leo clube devem fornecer os nomes dos Leos que merecem o prêmio ao Departamento 
de Programas Juvenis na sede internacional até 15 de novembro.  
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Prêmio Leo do Ano 
O conselho de governadores de distrito múltiplo ou o gabinete de distrito único pode 
indicar um Leo a cada ano para receber este prêmio de prestigio. As inscrições dos Leos 
que demonstraram um nível superior de realizações precisam ser recebidas pelo 
Departamento de Programas Juvenis na sede internacional até 1 de abril. Os vencedores 
serão nomeados pela Diretoria Internacional. 
 

Foco de Leo em Crianças 
Os Leo clubes que planejam e implementam um projeto de serviço para crianças que 
vivem em circunstâncias adversas poderão receber este emblema de estandarte.  
Além disto, os sócios Leos que oferecerem um apoio considerável a um projeto de 
serviço às crianças qualificam-se para receber um certificado de reconhecimento. 
Informações sobre o prêmio podem ser obtidas mediante pedido ao Departamento de 
Programas Juvenis na sede internacional e no website da associação. 
 

Prêmio de Atividade Comunitária e Cultural de Lions Clube 
A cada ano, o governador de distrito seleciona o clube do distrito que tenha sido o mais 
ativo na organização de atividades comunitárias e culturais para receber um emblema de 
estandarte. Este prêmio está disponível mediante solicitação dos governadores de distrito. 
 

Concurso de Fotografia de Meio Ambiente 
Um prêmio gravado será outorgado aos fotógrafos vencedores em seis categorias.Para 
mais informações, visite o website de LCI www.lionsclubs.org e entre a palavra “concurso 
de fotografia” na caixa de busca. 

 

Relações Internacionais 
Um prêmio será enviado ao governador de distrito para ser entregue ao Leão do distrito 
que desenvolveu o mais extraordinário projeto de relações internacionais. Este prêmio 
deve ser solicitado pelo governador de distrito. 
 

Emblema para Estandarte Lions/UNICEF School-in-a-Box 
O Lions clube, Leo clubes, distrito ou distrito múltiplo que doar US$500 ou mais através da 
LCIF para o programa da UNICEF School-in-a-Box (escola numa caixa) receberá um 
emblema para estandarte em reconhecimento pelo respectivo ano Leonístico. Os Lions 
clubes, distritos e distritos múltiplos receberão emblemas chevrons (refletindo o ano 
Leonístico da doação) pelas doações de US$500 ou mais em anos subsequentes.  
 

Emblema para Estandarte ALERTA do Lions 
Este emblema para estandarte é concedido uma vez aos clubes, distritos e distritos 
múltiplos que enviarem à sede de Lions Clubs International um plano de preparo. 
 

Prêmio para Assessor de Distrito/Distrito Múltiplo ALERTA do Lions 
Um prêmio será enviado ao governador de distrito e presidente de conselho para ser 
entregue ao assessor de distrito/distrito múltiplo por terem cumprido os requisitos do seu 
cargo. 
 

http://www.lionsclubs.org/
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Prêmio Leonístico Jovens Líderes em Serviço 
Este prêmio proporciona aos Lions clubes uma maneira excelente de prestar 
reconhecimento a jovens (de 12 a 18 anos) que completaram 50 horas (brasão de 
prata) ou 100 horas (brasão de ouro) de serviço comunitário. Os kits de Jovens Líderes 
em Serviço, incluindo diretrizes para implementação e folhetos promocionais, podem 
ser obtidos através de pedido ao Departamento de Programas Juvenis na sede 
internacional e no website da associação. 
 

Novos Horizontes de Esclarecimento sobre Diabetes 
Um prêmio apropriado será enviado anualmente ao governador para apresentação a um 
Lions clube no distrito que tiver sido mais ativo durante o ano Leonístico em programas 
que promovem a conscientização, educação, prevenção e controle de diabetes. 
 

Certificados de Apreciação Online 
Estes Certificados de Apreciação poderão ser baixados pelos líderes Leões para 
entrega aos participantes nos projetos de Reciclagem de Óculos, Cultura, Relações 
Internacionais, ALERTA do Lions, Equipe Verde dos Leões em Ação e projetos Lions 
Children First. 
 

Emblema de Clube de Destaque 
Anualmente, o governador seleciona um clube no distrito para receber o prêmio Emblema 
Clube de Destaque pela participação em atividades de relações internacionais. Este prêmio 
deve ser solicitado pelo governador de distrito.  
 

Prêmio de Emblema para o Estandarte do Programa de Atividade de Leitura 
Os Lions Clubes que reportarem uma atividade de leitura ou outra atividade relacionada à 
alfabetização durante o ano Leonístico através do sistema online de Relatório de 
Atividades de Serviços receberão um emblema de estandarte para o clube do "Programa 
de Atividade de Leitura". Para serem considerados para o prêmio, os Lions Clubes devem 
relatar suas atividades até dia 15 de julho.  Será concedido um emblema por clube por 
ano Leonístico. 
 

Prêmio Emblema de Estandarte Strides: Leões Concientizando sobre Dieabetes  
Os Lions clubes podem recebem um prêmio de emblema para estandarte pela 
organização de um evento Strides: Leões Concientizando sobre Dieabetes. Cada clube 
que reportar um evento Strides durante o ano leonístico através do Relatório de 
Atividades de Serviço online receberá um emblema para estandarte Strides.  Cada 
clube somente poderá receber um emblema por ano leonístico.  

 

Dez Mais em Extensão de Leo Clube 
Os assessores distritais de Leo clubes e presidentes de distrito Leo dos dez distritos com 
o maior número de aumento líquido de Leo clubes durante o ano fiscal são reconhecidos 
com distintivos de lapela. Os assessores de Leo clubes de distritos múltiplos e presidentes 
de distritos múltiplos Leo que apoiaram os esforços de extensão dos dez distritos que se 
destacaram receberão distintivos de lapela.  

 



XVI–6 

Prêmio dos Dez Melhores Assessores de Acampamento e Intercâmbio Juvenil 
Anualmente, o conselho de governadores de distrito múltiplo ou o gabinete de distrito 
único pode indicar um Leão para receber este prêmio. Um distrito múltiplo com 15 ou mais 
subdistritos pode apresentar dois candidatos por ano. As inscrições devem ser recebidas 
pelo Departamento de Programas Juvenis até 15 de novembro. Os vencedores escolhidos 
pela Diretoria Internacional recebem um distintivo de lapela e um certificado. 

 

Prêmios de Administração de Clubes e Distritos 

 
Certificado de Apreciação do Governador de Distrito e Presidente de Conselho  

Um certificado para reconhecer o governador de distrito ou presidente do conselho foi 
criado para homenagear a conclusão de um mandato bem sucedido.  O certificado é 
enviado automaticamente pela Divisão de Administração de Distritos e Clubes.    

 

Prêmio de Excelência de Clube 
Prêmio anual outorgado aos presidentes de clube e clubes que cumpriram os requisitos 
estabelecidos para a área de aumento de sócios, serviço e administração de clube pela 
Diretoria Internacional para recebimento do prêmio. O formulário de solicitação deve ser 
recebido no Departamento Ibero-Americano até 30 de setembro. 
 

Prêmio de Excelência de Equipe do Governador de Distrito 
Em reconhecimento aos esforços especiais feitos pelas equipes dos governadores de 
distrito, a associação outorga este prêmio aos membros das equipes dos governadores de 
distrito que cumpriram os requisitos estabelecidos pela Diretoria Internacional após o 
término da sua gestão. O formulário de solicitação deve ser recebido no Departamento 
Ibero-Americano até 30 de setembro. 
 

Prêmio de Reestruturação de Clube 
Este prêmio é concedido a uma pessoa recomendada pelo governador de distrito por ter 
dado assistência relevante ao reativar um clube em status quo ou cancelado ou que tenha 
propiciado um aumento substancial de sócios em um clube pequeno. 
 

Prêmio de Leão Orientador Certificado  
Um certificado é entregue ao Leão que completou com sucesso o curso de Leão 
Orientador Certificado.  
 

Prêmio Presidencial de Leão Orientador Certificado  
Um Leão Orientador Certificado que orienta com sucesso um novo clube durante os 
seus dois primeiros anos de serviço, consegue um aumento líquido de sócios e 
consegue outras realizações, conforme destacado na solicitação ao prêmio é elegível à 
Medalha Presidencial do Prêmio de Leão orientador Certificado.  
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Prêmios para o Desenvolvimento do Quadro Associativo 
 

Associado/Clube 
 

Emblema de Estandarte de Clubes Universitários 
O Prêmio Emblema de Clube Universitário será concedido ao Lions clube que 
patrocinar um Lions clube universitário. O Distintivo de Clube Universitário será 
concedido ao Leão que organizar um Lions Clube Universitário, conforme determinado 
pelo governador. O emblema de estandarte e o distintivo são enviados com a carta 
constitutiva do novo clube 
 

Emblema de Estandarte de Núcleo 
O Prêmio Emblema de Núcleo é concedido a clubes que patrocinarem um núcleo. O 
indivíduo que serviu de elemento de ligação entre o núcleo e o clube, em 
reconhecimento à sua dedicação e compromisso de auxiliar os dirigentes do núcleo, 
recebe um distintivo de prestígio quando o núcleo se formar. O distintivo é enviado ao 
presidente do clube patrocinador para que o entregue juntamente com o emblema de 
estandarte. 
 

Emblema de Estandarte de Afiliação Familiar  
Os novos clubes qualificados receberão o Emblema para Estandarte de Afiliação 
Familiar pela adição de 10 ou mais sócios familiares no momento da fundação. O 
emblema de estandarte é enviado com a carta constitutiva do clube.  
 

Prêmios de Extensão  
Serão concedidos prêmios de extensão aos dois Leões que, na opinião do governador 

de distrito em exercício, tiverem prestado o maior nível de assistência na organização 

de um novo Lions Clube. Os Leões indicados ao Prêmio de Extensão receberão uma 

medalha para cada um dos cinco primeiros clubes fundados que estiver em dia com as 

suas obrigações ao completar um ano e um dia a partir da data da fundação, e 

prêmios ainda mais significativos pela fundação de 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 e 

150 clubes. 

  

O Prêmio de Extensão será enviado ao governador de distrito para que este o entregue 

aos organizadores do clube. Será também enviado um certificado de agradecimento 

aos Leões que forem indicados ao prêmio de extensão. Todos os Leões são elegíveis 

ao prêmio, inclusive os sócios fundadores transferidos, com a exceção do governador 

de distrito, novos sócios fundadores e representantes internacionais. 

 

Prêmio Chave 
Este prêmio é emitido automaticamente aos Leões que patrocinam novos sócios nos 
clubes já existentes. Há 17 níveis de prêmio Chave, dependendo do número de novos 
sócios patrocinados por um Leão.  
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Emblema de Patrocinador de Novo Clube 
Os clubes que patrocinarem um novo Lions clube receberão um emblema bordado do 
Lions com os dizeres “Patrocinador de Novo Clube”, o qual pode ser aplicado no 
estandarte oficial do clube.  
Os clubes que patrocinarem um Lions Clube Universitário receberão um emblema 
bordado do Lions com os dizeres “Lions Clube Universitário” e uma porta simbolizando 
a porta para a sabedoria, o qual pode ser aplicado no estandarte oficial do clube. 

 
Certificado de Patrocínio  

Os Leões patrocinadores de novos sócios podem receber um Certificado de Patrocínio, 
assinado pelo presidente internacional.  Estes certificados constam no Kit de Posse de 
Novos Sócios, que são distribuídos a cada novo sócio no momento da posse, 
disponíveis de forma gratuita a partir do Departamento de Materiais para Clubes de 
LCI.  Antes de entregar o kit, o mesmo deve ser aberto para que seja feita a 
personalização do Certificado de Patrocínio.   

 

Prêmio pela Satisfação dos Sócios 
Além de receber bem os novos sócios, é importante certificar-se de que estes e os sócios 
já existentes estejam satisfeitos. Se os sócios sentem-se bem acolhidos, confortáveis e 
envolvidos nos serviços comunitários, permanecerão no Lions por muito tempo. Para 
reconhecer os clubes que proporcionem uma experiência significativa aos sócios, 
demonstrada através da conservação dos sócios, é oferecido o Emblema de Estandarte 
do Prêmio pela Satisfação dos Sócios. Os clubes podem conquistar este prêmio de duas 
formas: 
1.  Noventa porcento dos sócios no início do ano Leonístico (1º de julho) de qualquer ano 

Leonístico devem estar no clube no final do mesmo ano Leonístico (30 de junho). 
Exclui-se falecimentos e transferências. 

2.  Revertendo a diminuição do número de sócios.  Os clubes que nos dois anos 
anteriores tiveram uma perda líquida, mas que obtiveram uma perda líquida "zero" no 
ano do programa que termina em 30 de junho, também recebem o emblema para 
estandarte. 

 

Distintivo de Lapela de Excelência em Aumento de Sócios Anual 
Os Leões que patrocinarem três ou mais sócios durante um dado ano Leonístico 
recebem o Distintivo de Lapela de Excelência em Aumento de Sócios Anual. Os 
distintivos serão automaticamente enviados aos secretários do clube para que este 
distribua aos sócios qualificados a seguir do encerramento do ano Leonístico. 

 

Emblema de Estandarte de Excelência em Aumento de Sócios Anual 
Os clubes que encerrarem o ano com um aumento líquido positivo de sócios receberão o 
Emblema de Estandarte de Excelência em Aumento de Sócios Anual.   
 

Prêmio Chevron Comemorativo 

 Os Chevrons reconhecem os Leões pelo seu serviço a longo prazo, começando pelos 

10 anos e continuando em incrementos de cinco anos até 75 anos de serviços. Há dois 
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tipos diferentes de Chevrons, mas que se assemelham muito em apar~encia, o 

Chevron Monarca Fundador, disponível somente para sócios fundadores do clube, e o 

Chevron Monanca. 

Os Chevrons para o ano Leonístico vigente serão automaticamente enviados ao 

governador de distrito no primeiro trimestre para que distribuam para sócios na ocasião 

apropriada, como a convenção do distrito ou outra comemoração. 

Emblema de Aniversário de Clube 

Foram desenhados emblemas especiais de estandarte para reconhecer os anos de 

dedicação do clube servindo à comunidade. O emblema vem acompanhado de uma 

carta do Presidente Internacional. 

  

Distintivos de Prêmio por Aumento de Sócios de Outubro e Abril  
Os Leões que patrocinarem um sócio em outubro ou abril receberão o Distintivo 
Prateado de Prêmio por Aumento de Sócios. Os Leões que patrocinarem um sócio em 
outubro e abril receberão o Distintivo Dourado de Prêmio por Aumento de Sócios. 
 

Emblema para Estandarte de Prêmio por Aumento de Sócios 
A partir do ano Leonístico de 2013-14, os clubes que adicionarem novos sócios tanto em 
outubro como em abril receberão o Emblema para Estandarte de Prêmio por Aumento de 
Sócios e um emblema do ano Leonístico. De aí em diante, quem receber o prêmio 
repetidamente, ganhará um emblema do ano Leonístico para colocar sob o emblema de 
estandarte.  
 

 

Prêmios de Distrito 
 

Prêmio de Extensão do Governador de Distrito 
O Prêmio de Extensão de Governador de Distrito é outorgado ao governador de distrito 
que fundar um ou mais clubes dentro do seu distrito. O distintivo de muito prestígio é 
personalizado, exibindo o número de clubes fundados durante o ano de mandato. 
 
O Prêmio de Extensão de Governador de Distrito é outorgado ao ex-governador de distrito 
imediato, após 1° de junho, logo após o seu ano Leonístico. O prêmio indicará o número 
de novos clubes formados no ano fiscal anterior que ainda estejam em dia com a 
associação até 31 de maio do próximo ano Leonístico. 
 

Distintivos da Família Distrital 
Os Distintivos da Família Distrital concedidos aos governadores de distrito que atenderem 
aos seguintes critérios durante o ano fiscal: 
 

 Um Distintivo de Cristal – concedido aos distritos que tenham acrescentado 30 
novos sócios familiares ou uma nova família ao Lions clube que tenha no mínimo 
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40 por cento de sócios familiares. 

 Um Distintivo com Dois Cristais – concedido aos distritos que tenham acrescentado 
30 novos sócios familiares e também uma nova família ao Lions clube que tenha no 
mínimo 40 por cento de sócios familiares.  

 

Prêmio Companheiras Unidas no Servir  
Concedido aos governadores por atingirem um aumento líquido de 25 ou mais sócias 
mulheres durante o ano Leonístico. 
 

Prêmios de Presidentes Internacionais 

 

Embaixador da Boa Vontade 
O presidente internacional pode outorgar até 35 prêmios durante o seu mandato. Os 
Leões que já receberam este prêmio não podem recebê-lo novamente. 
 

Medalha de Chefe de Estado 
Esta medalha é outorgada a chefes de estado ou chefes de governo em reconhecimento 
ao apoio dado à associação. 

 
Prêmio de Reconhecimento de Diretor Internacional 

Os diretores internacionais que terminam o mandato recebem este prêmio em 
reconhecimento aos serviços prestados à associação. 
 

Prêmio de Liderança Internacional 
Leões e Leos que fizeram uma contribuição significativa na área de liderança durante o 
mandato do presidente internacional se qualificam para receber este prêmio. 
 

Medalha de Mérito Internacional 
Este prêmio é concedido a critério do presidente internacional a autoridades 
governamentais locais, tais como prefeitos. 
 

Certificado de Apreciação do Presidente Internacional 
Os Leões e Leos que desempenharam um serviço significativo para a associação 
recebem este prêmio a critério do presidente internacional. 
 

Medalha de Distinção do Presidente Internacional 
Este prêmio é outorgado a primeiro ministros quando não são chefes de estado, 
governadores de estado ou outras autoridades semelhantes, a critério do presidente 
internacional. 

 

Medalha de Honra 
Este prêmio presta reconhecimento a esforços extraordinários de serviço humanitário. Ele 
será concedido postumamente a Leões e a pessoas não pertencentes ao Leonismo, a 
critério do presidente internacional. 
 

Prêmio Presidencial 
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O presidente internacional pode outorgar até 775 prêmios durante o seu mandato. 
 

Ordem do Leão Internacional 
Este prêmio presta reconhecimento a um leigo nas áreas de humanidades, ciências e 
religião. Ele é concedido a critério do presidente internacional. 
 
 

Prêmios de LCIF 

 
Certificado de Apreciação de Apoio de Clube 100% 

Este prêmio presta reconhecimento a distritos nos quais todos os clubes do distrito fizeram 
uma doação a LCIF. 
 

Certificado Apoio de Distrito 100% 
Este prêmio presta reconhecimento a distritos nos quais cada um dos sócios do distrito 
(tendo por base o total de sócios no final do ano fiscal) doar US$20 ou mais a LCIF. 
 

Certificado dos Cinco Melhores 

Os cinco distritos em cada área jurisdicional que doarem mais a LCIF em um ano 
Leonístico receberão um certificado. O Coordenador Distrital de LCIF também 
receberá um certificado. Os cinco melhores distritos pela média de sócios em cada 
AJ e os Coordenadores Distritais de LCIF destes distritos receberão um certificado 
também. 

 

Cerificados dos Melhores DM 
O Coordenador de DM dos cinco melhores DM de cada Área Jurisdicional em termos de 
doação a LCIF por sócio recebe um certificado. 
 

Certificado dos Dez Melhores 
Para reconhecimento aos dez distritos do mundo todo pelas maiores doações a LCIF. 
 

                             Certificado dos Cinco Melhores Clubes 
Os cinco melhores clubes de cada Área Jurisdicional em termos de doação a LCIF em 
um ano Leonístico recebem um certificado. 
 

Prêmio Mãos Solidárias de LCIF 
O Prêmio Mãos Solidárias de LCIF reconhece os Leões que notavelmente apóiam e 
promovem a conscientização sobre o trabalho da fundação, em âmbito de clube, 
região, distrito ou distrito múltiplo. Não há limite para o número de prêmios a serem 
concedidos anualmente e as pessoas podem receber o prêmio mais de uma vez. Estes 
prêmios são determinados pelo Assessor de LCIF. Os homenageados recebem um 
distintivo anual. 

 

Prêmio Amigo da Humanidade de LCIF  
O Prêmio de LCIF Amigo da Humanidade reconhece Leões especiais, não mais que 
50 por ano, que tenham prestado serviços excepcionais e efetivos à LCIF. O prêmio 
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destina-se aos Leões que geraram apoio financeiro significativo para a LCIF ou 
contribuíram para o fortalecimento da identidade e desenvolvimento da fundação. O 
Assessor de LCIF aprova as indicações, e os contemplados recebem uma medalha 
dourada com fita. Cada indivíduo pode receber este prêmio somente uma vez. 

 

Reconhecimentos de LCIF 
 

Placa de Clube 
Os clubes que fizerem uma doação sem restrição de US$1.000 ou mais recebem uma 
placa ou, se for solicitado, um emblema para estandarte e chevron. 

 

Sócio Contribuinte 
Este reconhecimento é concedido a pessoas que doarem US$ 20, US$ 50 ou US$ 100  
em nome de quem uma destas doações for feita. Os clubes recebem emblemas de 
estandarte e chevrons para prestar reconhecimento ao Membro Contribuinte quando todos 
os sócios se tornam Membros Contribuintes. 
 

Placa de Corporação 
Presta reconhecimento a corporações que doarem US$1.000 ou mais a LCIF. 
 

Livro de Honra 
As pessoas que doarem US$100 ou em cujo nome a doação for feita, recebem este 
reconhecimento. 
 

Legado dos Leões a LCIF 
Presta reconhecimento a pessoas por indicarem LCIF como beneficiária em seu 
testamento. 
 

Companheiro de Melvin Jones 
Os indivíduos que doarem US$ 1.000 e as pessoas para quem estas doações forem 
feitas são reconhecidos como Companheiros de Melvin Jones (CMJ). Os 
Companheiros de Melvin Jones recebem um distintivo de lapela e uma placa 
personalizada. Os clubes podem receber emblemas de estandarte e chevrons em 
reconhecimento de certos níveis de participação dos sócios do clube. Os seus nomes 
são expostos em um monitor no Hall de Reconhecimento de LCIF na Sede 
Internacional, e eles recebem um distintivo especial para cada nível atingido. As 
doações que qualificam para o título de Companheiro de Melvin Jones podem ser 
feitas às seguintes categorias: sarampo, área de maior necessidade, catástrofe, 
necessidade humanitária, visão e juventude. 
 

 

Companheiro de Melvin Jones Progressivo 
Para aqueles que já são CMJ, o Companheiro de Melvin Jones Progressivo (PMJF) 
oferece uma oportunidade de avançar no programa de Companheiro. Para cada doação 
subsequente de US$ 1.000 além da doação inicial para MJF, os doadores recebem um 
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novo nível de reconhecimento, representado por um distintivo exclusivo de CMJP de 
acordo com o nível da doação. O programa PMJF possui 100 níveis, representando 
doações entre US$ 2.000 e US$ 100.000.  Como os CMJ, os doadores podem 
homenagear uma outra pessoa com doações de CMJP. 
 

 

Doação Póstumas 
Quando doações a LCIF são em memória de alguém, o doador (por valores acima de 
US$25) e a família do falecido recebem cartões de notificação. 
 

Eventos Especiais 
Se um clube ou pessoa fizer uma doação a LCIF para prestar reconhecimento a um 
evento especial, como o aniversário do presidente do clube ou o de um parente, uma 
notificação é enviada ao recebedor. 
 
 

Prêmios de Relações Públicas 
 

Para mais informações sobre os prêmios relacionados a seguir, consulte o capítulo sobre 
Relações Públicas deste manual ou entre em contato com o Departamento de Relações 
Públicas na sede internacional. 

 

Concurso Internacional de Boletim 
Os clubes e distritos podem enviar dois exemplares dos seus melhores boletins para 
entrar nesta competição. Um prêmio para o primeiro colocado e quatro menções honrosas 
são concedidos. 
 

Concurso Internacional de Web Site 
Os sites da web preparados por Lions clubes, distritos e distritos múltiplos podem se 
inscrever para este concurso. Um prêmio para o primeiro colocado e duas menções 
honrosas são concedidos. 
 

Concurso Internacional de Redação 
São concedidos prêmios em diferentes níveis por realizações de crianças deficientes 
visuais de 11 a 13 anos que participarem do concurso. 
 

Concurso de Cartaz sobre a Paz de Lions Internacional 
Prêmios são concedidos para diferentes níveis de realização a jovens de 11 a 13 anos de 
idade que participarem do concurso. 


