UM GUIA PARA LIONS CLUBES

Prêmio Jovens Líderes
no Campo de Serviços
DESAFIE OS JOVENS A SERVIREM

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
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Quando os jovens se voluntariam eles se tornam adultos que servem. Ao outorgar os Prêmios para os Jovens Líderes
no Campo do Serviço, os Lions clubes incentivam os jovens a adotarem a filosofia e o hábito de servir a comunidade.

O

Prêmio Jovens Líderes no
Campo de Serviços do Lions
homenageia jovens (idade
sugerida de 12 a 18 anos) pelo serviço
comunitário no período de 12 meses:
• 50 horas de serviço comunitário
= Prêmio Selo de Prata
• 100 horas de serviço comunitário
= Prêmio Selo de Ouro

Os agraciados receberão um certificado
do Prêmio de Ouro ou Prata e uma
carta de congratulações do presidente de
Lions Clubs International.
Os prêmios atendem a dois importantes
compromissos Leonísticos:
• Aprimorar o bem-estar comunitário
em termos cívicos, culturais, morais e
sociais, conforme exemplificado no
Lema Leonístico, “Nós Servimos”.
• Ajudar os jovens a se tornarem
cidadãos responsáveis e líderes
comunitários.
Utilizando-se do programa Prêmio
Jovens Líderes no Campo de Serviços,
o seu Lions clube poderá abordar estes
objetivos, motivando os jovens a
servirem as comunidades, oferecendo
benefícios aos jovens e ao Lions clube.

Benefícios para
os jovens
Benefícios do Prêmio Jovens Líderes no
Campo de Serviços para os jovens:
• Incentiva o envolvimento em serviços
comunitários, que levam à
satisfação pessoal e ao
desenvolvimento de novas habilidades
que levam ao sucesso.
• Oferecem reconhecimento de uma
associação internacional que pode
ser incluído no currículo acadêmico
ou escolar.
• Aumenta os conhecimentos sobre Lions
Clubs International e as oportunidades
por ele oferecidas para jovens e adultos
interessados em servir.

Como Iniciar
O primeiro passo para o envolvimento
com o programa de Prêmios Jovens
Líderes no Campo de Serviços é a decisão
tomada pelo Lions clube de oferecer o
programa de prêmios aos jovens locais.
Após esta decisão ter sido tomada, a
responsabilidade pela coordenação do
programa deverá ser conferida a um
companheiro Leão. Este Leão poderá ser
alguém que faz parte do comitê de
Oportunidades Leonísticas para Jovens
do clube.
Este manual e o folheto de divulgação
que o acompanha contêm instruções,
modelos e formulários a serem usados
pelo assessor local do prêmio.

Benefícios para os
Lions clubes
Os prêmios Jovens Líderes no Campo
de Serviços beneficiam os Lions clubes
patrocinadores das seguintes maneiras:
• Formando relacionamentos com
escolas interessadas em servir, como
também, com grupos juvenis e jovens
em geral.
• Promovendo a filosofia do Lions
“Nós Servimos”
• Aumentando as possibilidades
oferecidas por meio de prêmios e
bolsas de estudos oferecidas
pelos clubes
• Expandido as oportunidades de
relações públicas do clube por meio de
publicidade da outorga de prêmios.
• Oferecendo aos jovens futuras
oportunidades de liderança e de
prestação de serviços.

Oportunidades
Leonísticas para Jovens
O programa do Prêmio Jovens Líderes
no Campo de Serviços faz parte da
iniciativa Oportunidades Leonísticas
para Jovens. A missão do programa
Oportunidades Leonísticas para
Jovens é:
Oferecer aos jovens do mundo
oportunidades para realizações,
aprendizado, colaboração e serviços,
individual e coletivamente, através do
patrocínio de atividades identificadas
como as melhores práticas no campo
do desenvolvimento juvenil.
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PASSOS
DEPREMIAÇÕES
PREMIAÇÕESDE
DE
SUCESSO
1. Considere as maneiras em que o
Prêmio Jovens Líderes no Campo de
Serviços podem beneficiar o seu Lions
clube. Comece analisando este guia
que inclui:
• Informações sobre o prêmio
• Recomendações sobre o
reconhecimento
• Formulário de Rastreamento de
Serviço Juvenil
• Formulário de Certificação
Escola/Grupo Juvenil
• Formulário de Pedido ao Prêmio do
Lions clube
• Modelo de Comunicado à Imprensa
Introdutório
• Modelo de Comunicado à Imprensa
com o Anúncio dos Vencedores dos
Prêmios
• Diretrizes para envolver os jovens nas
oportunidades Leonísticas de serviço.
O folheto promocional que acompanha
o manual foi feito para ser usado
por escolas, Leo clubes e outros
grupos juvenis.
Ele apresenta:
• Um miniposter para atrair a
participação do estudante.
• Instruções para o líder adulto da
escola ou do grupo de jovens.
Se o seu clube já oferece bolsas de
estudo ou outros prêmios para jovens,
considere meios para inserir o Prêmio
para os Jovens Líderes no Campo de
Serviços em programas de prêmios
existentes. Escolha um sócio para
coordenar o programa de Prêmios para
Jovens Líderes no Campo de Serviços.
Considere a possibilidade de distribuir
lembranças, bolsas de estudos ou
distinções para suplementar a carta e
certificado de Lions Clubs International.
Caso positivo, explore se empresas ou
pessoas da localidade poderiam
patrocinar os gastos incorridos.

2. Estabeleça um cronograma e prazos
(opcional) para o programa de Prêmios
para Jovens Líderes no Campo de
Serviços do seu clube. Lions Clubs
International não estabelece prazos para
este programa— o seu Lions clube
poderá enviar um Formulário de Pedido

de Prêmio em qualquer época durante o
ano. Contudo, o seu Lions clube poderá
julgar conveniente estabelecer prazos
para que os prêmios possam ser
entregues em época e maneiras que
melhor chamem a atenção do público
sobre as realizações dos alunos e do
clube em termos de serviço. (Veja a
próxima página para ideias relacionadas
ao oferecimento dos prêmios.)

para as escolas e peça o nome e o
telefone de um líder adulto por eles
indicado. Peça também informações de
contato de grupos juvenis que fazem
parte da escola. Caso você patrocine um
Leo clube, não deixe de convidar os
sócios a participar! Muitos grupos de
jovens, inclusive escoteiros e grupos
religiosos juvenis, focam suas atividades
em serviços comunitários, podendo
naturalmente tornar-se parceiros do seu
programa de Prêmios para os Jovens
Líderes no Campo de Serviços.

O cronograma e prazos do
programa Jovens Líderes no Campo
de Serviços incluem as seguintes
informações:
• Contatos nas escolas, Leo clubes e
líderes adultos de grupos juvenis.
• Promoção junto às escolas, grupos
juvenis e jovens ligados ao Lions
clube.
• Tempo de participação no serviço
(a duração poderá depender do
ano escolar, ano fiscal e outras
datas).
• O prazo final de apresentação do
Formulário de Certificação
Escola/Grupo Juvenil pelos líderes
adultos e escolas ao Lions clube.
• Envio do Formulário de Pedido de
Prêmio de Lions Clube
acompanhado do Formulário de
Certificação Escola/Grupo Juvenil.
• Processamento e emissão das
cartas e certificados por Lions
Clubs International (permita o
prazo de duas a três semanas,
mais o prazo para remessa).
• Oferecimento dos prêmios em
evento especial de reconhecimento.

Telefone ou escreva para cada líder
adulto para saber se a escola ou grupo
de jovens teria interesse em participar
do programa de prêmios. Explique
como o Programa de Prêmios para os
Jovens Líderes no Campo de Serviços é
benéfico para os jovens. Programe uma
maneira de fornecer informações
detalhadas e materiais sobre o programa
de prêmios para os grupos participantes.
Envie as seguintes informações ao líder
durante uma reunião ou por e-mail:
• Folheto promocional (contendo o
prazo, se for apropriado).
• Formulário de Rastreamento de
Serviço Juvenil
• Formulário de Certificação ao Prêmio
para a Escola/Grupo Juvenil
(contendo o prazo, se for apropriado).

Caso você estabeleça uma data limite
para devolução do Formulário de
Certificação da Escola/Grupo Juvenil,
acrescente esta data no folheto
promocional e no formulário de
Certificação da Escola/Grupo Juvenil.

3. Contate escolas, Leo clubes e outros
grupos juvenis convidando-os a
participar. Telefone ou envie um e-mail

Caso esteja trabalhando com mais de
um grupo, imprima cópias no website
de Lions Clubs International
(www.lionsclubs.org). Ou solicite cópias
adicionais de Lions Clubs International
usando o endereço no verso deste guia.

4. Distribua o comunicado à imprensa
introdutório à mídia local sobre o
programa de premiação. Faça uma
adaptação do modelo de comunicado à
imprensa contido neste guia.
5. Mantenha contato com as escolas,
Leo clubes e grupos juvenis
participantes. Monitore o progresso
após a reunião inicial e faça outro
contato um mês antes do prazo
estabelecido para recebimento
do formulário.

6. Tome as providências para
entrega dos prêmios. Consulte as
sugestões abaixo.

7. Recolha e envie o formulário de
certificação da Escola/Grupo de Jovens
de cada escola ou grupo juvenil
participante. Antes de solicitar
os prêmios:
• Examine os Formulários de
Certificação das Escolas/Grupos
Juvenis recebidos para se assegurar de
que todas as informações estão
corretas e legíveis.
• Acrescente o nome do seu clube no
espaço contido no canto inferior
direito do formulário.
• Complete o Formulário de Pedido de
Prêmio de Lions Clube que consta
deste manual.
• Anexe todos os Formulários de
Certificação da Escola/Grupo Juvenil
ao Formulário de Pedido de Prêmios
do Lions Clube, enviando-os ao
Departamento de Programas Juvenis
de Lions Clubs International.

Permita o espaço de duas a três
semanas, mais o tempo de entrega para
que Lions Clubs International receba e
processe o seu pedido. Serão expedidos
uma carta e um certificado para cada
pessoa agraciada com o prêmio nos
Formulários de Certificação da
Escola/Grupo Juvenil. Lions Clubs
International estará enviando as cartas
e certificados para serem oferecidos
aos beneficiários.

8. Envie uma notificação aos

10. Ofereça as cartas e certificados
referentes ao prêmio em um evento
especial de reconhecimento. Consulte
as sugestões abaixo.

11. Agradeça as escolas que
participaram, Leo clubes e outros
grupos juvenis por terem oferecido
assistência. Incentive-os a participar do
próximo programa de Prêmio Jovens
Líderes no Campo de Serviços e de
outras atividades do clube.

agraciados e suas famílias sobre os
planos de entrega dos prêmios. Peça
que os vencedores confirmem sua
presença. Caso seja apropriado, convide
membros da família imediata para
participarem como convidados do
Lions clube.

9. Distribua o comunicado à imprensa
introdutório à mídia local sobre o
programa de premiação. Consulte as
sugestões abaixo.

SUGESTÕESPARA
PARAOUTORGA
OUTORGA DOS PRÊMIOS
SUGESTÕES
PRÊMIOS
O seu Lions clube poderá apresentar o
Prêmio Jovens Líderes no Campo de
Serviços aos agraciados de uma maneira
que chame a atenção do público, não só
pelas realizações dos estudantes, mas
também pelos serviços prestados pelo
Lions clube. Uma apresentação ao
público seria uma excelente maneira de
perceberem os benefícios do programa
de premiação, para a juventude e para
o clube.

Tipos de eventos
Para que possa atrair maior publicidade,
ofereça os prêmios durante um evento
para o público. Oferecemos algumas
ideias:
• Recepção ou jantar patrocinado
pelo Lions clube para homenagear
os jovens
• Reunião de Lions ou de Leo clube
• Cerimônia de formatura
• Reunião ou banquete de oferecimento
de prêmios estudantis
• Evento ou banquete de oferecimento
de prêmios juvenis
• Evento comunitário para
reconhecimento ao trabalho
voluntário
• Cerimônia no local onde o serviço
foi oferecido
• Festival ou feira comunitária
• Serviço ou reunião religiosa

Caso você queira que a sua cerimônia
aconteça durante um evento escolar,
comunitário ou de jovens, programe-se
antecipadamente.

Componentes do Prêmio
Lions Clubs International estará
providenciando a carta de
congratulações do Presidente
Internacional e um certificado para cada
pessoa agraciada com o Prêmio Jovens
Líderes no Campo de Serviços. O
certificado e a carta deverão ser
oferecidos aos jovens durante a
cerimônia de premiação. Para
complementar a cerimônia, o seu Lions
clube poderá oferecer lembranças,
bolsas de estudo ou presentes. Verifique
no Catálogo de Materiais para Clubes
online (www.lionsclubs.org) para
escolher artigos que possam ser
oferecidos na ocasião.

Convidados
Programe um horário e local
convenientes para acomodar o maior
número possível de participantes.
Além dos vencedores, o seu clube
poderá convidar:
• Líderes adultos que trabalhem nas
escolas que participaram do
programa, Leo clubes e grupos
juvenis.

•
•
•
•
•

Mídia em geral
Dirigentes e sócios dos Lions clubes
Líderes comunitários
Pais e parentes dos vencedores
Representantes de organizações,
agências e instituições para as quais os
vencedores prestaram serviços.

Publicidade
Trabalhe junto ao assessor de relações
públicas do seu clube para receber
cobertura da mídia.
• Crie uma versão personalizada de
comunicado à imprensa usando os
modelos de comunicados sobre
Anúncios ao Prêmio fornecidos neste
guia. Envie cópias para a mídia em
sua região.
• Se possível, envie uma fotografia
de cada vencedor junto com o
comunicado.
• Convide representantes da mídia
para participarem da cerimônia
de premiação.

PRÊMIO JOVENS LÍDERES NO CAMPO DE SERVIÇOS

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE
PRÊMIOS AO LIONS CLUBE
A ser enviado pelo Lions clube a Lions Clubs International

NOME DO LIONS CLUBE

DISTRITO

CIDADE

ESTADO OU PAÍS

NÚMERO DO CLUBE

Leão enviando este formulário:
NOME

TÍTULO

TELEFONE

FAX

E-MAIL

Endereço para enviar cartas e certificados:
(NOME)

ENDEREÇO (NÃO CAIXA POSTAL)

CIDADE

ESTADO/PROVÍNCIA

PAÍS

CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DO TELEFONE DO ENDEREÇO DE ENTREGA

Instruções
1. Preencha a informação solicitada.
2. Examine os Formulários de
Certificação das Escolas/Grupos
Juvenis recebidos para se assegurar
de que todas as informações estão
corretas e legíveis.
3. Acrescente o nome do seu clube no
espaço contido no canto inferior
direito do formulário.
4. Anexe a via original dos
Formulários de Certificação das

Escolas/Grupos Juvenis para os
quais quer emitir cartas e
certificados. Anexe os formulário a
esta página. (Mantenha uma cópia
dos formulários como referência).
5. Envie os formulários preenchidos
para Lions Clubs International,
Departamento de
Programas Juvenis
300 W. 22nd Street,
Oak Brook, Illinois, 60523-8842,
EUA
Fax: 630-571-1692
E-mail: programs@lionsclubs.org

Permita um prazo de tempo para a
entrega, mais três semanas para os
formulários serem processdos por
Lions Clubs International e para que a
carta e o certificado sejam enviados a
cada vencedor. Todas as cartas e
certificados serão enviados ao nome e
endereço fornecidos acima.

PRÊMIO JOVENS LÍDERES NO CAMPO DE SERVIÇOS

FORMULÁRIO DE RASTREAMENTO
DE SERVIÇO JUVENIL
A ser usado pelos jovens que participam do prêmio

Lions Clubs International e o seu Lions clube local prestam reconhecimento aos jovens pelos serviços
oferecidos à comunidade. Use este formulário para registrar as horas de serviço. Envie o formulário
preenchido para o líder adulto da escola ou do grupo de jovens.

50 horas de serviço comunitário = Prêmio Selo de Prata
100 horas de serviço comunitário = Prêmio Selo de Ouro
NOME

SOBRENOME

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO/PROVÍNCIA

TELEFONE:

Data

E-MAIL:

Atividades de Serviço

IDADE

Código da categoria
de serviço*

CÓDIGO POSTAL

❏ MASCULINO ❏ FEMININO

Local do serviço

horas

Total de horas

* CÓDIGOS DAS CATEGORIAS DE SERVIÇO
Na coluna acima, use os seguintes códigos para indicar a categoria de serviço para cada atividade:
1 - Meio Ambiente
2 - Saúde pública
3 - Segurança

4 - Alfabetização e Educação
5 - Atendimento em Casos de Catástrofes
6 - Melhorias comunitárias

7 - Ajuda às crianças
8 - Ajuda aos idosos
9 - Ajuda aos sem-teto/famintos

Certifico que as informações acima são corretas.

ASSINATURA DO JOVEM

DATA

ASSINATURA DE UM DOS PAIS OU GUARDIÃO

DATA

10 - Outros

PRÊMIO JOVENS LÍDERES NO CAMPO DE SERVIÇOS

FORMULÁRIO DE CERTIFICAÇÃO AO
PRÊMIO DA ESCOLA/GRUPO JUVENIL
Para ser usado pelo Líder Adulto
da Escola/Grupo Juvenil
Complete o formulário e envie para o representante do seu Lions clube
no prazo estipulado à direita. Favor datilografar ou escrever em letra de
forma com tinta preta. Certifique se as informações são legíveis. Lions
Clubs International estará utilizando os formulários preenchidos para
enviar cartas e certificados aos agraciados.
Informação sobre a escola, Leo clube ou grupo juvenil

Prazo ____________________________
Enviar para:
ASSESSOR DE PRÊMIOS DE LIONS CLUBE
NOME DO LIONS CLUBE
ENDEREÇO

NOME DA ESCOLA, LEO CLUBE OU GRUPO JUVENIL
TELEFONE

E-MAIL

NOME DO LÍDER ADULTO
TÍTULO
ENDEREÇO
TELEFONE

FAX:

E-MAIL

Certificação ao Prêmio
Asseguro que as informações fornecidas acima são completas e verdadeiras.

ASSINATURA DO LÍDER ADULTO

DATA

Complete as seguintes informações para cada estudante ou membro do grupo juvenil que se qualifique a
receber o Prêmio Jovens Líderes no Campo de Serviços.
Informações sobre os jovens

NOME

SOBRENOME

ENDEREÇO
CIDADE

ESTADO/PROVÍNCIA

TELEFONE:

E-MAIL:

Nível do Prêmio Alcançado:

IDADE

CÓDIGO POSTAL

❏ MASCULINO ❏ FEMININO

❏ Prêmio Selo de Prata (50 horas de serviço em um prazo de 12 meses)
❏ Prêmio Selo de Ouro (100 horas de serviço em um prazo de 12 meses)

Número de horas aproximadas em cada categoria de serviço relatado no Formulário de Rastreamento de Serviço Juvenil.
(Favor preencher o número de horas em frente de cada categoria onde o jovem prestou serviços).
____ 1 - Meio Ambiente

____ 4 - Alfabetização e Educação

____ 7 - Ajuda às crianças

____ 2 - Saúde pública

____ 5 - Atendimento em Casos de Catástrofes

____ 8 - Ajuda aos idosos

____ 3 - Segurança

____ 6 - Melhoramento comunitário

____ 9 - Ajuda aos sem-teto/famintos

____ 10 - Outros

PRÊMIO JOVENS LÍDERES NO CAMPO DE SERVIÇOS

FORMULÁRIO DE CERTIFICAÇÃO
ESCOLA/GRUPO JUVENIL (continuação)
Para ser usado pelo Líder Adulto
da Escola/Grupo Juvenil

Faça cópias desta página conforme necessário para outros vencedores ao prêmio.
Informações sobre os jovens

NOME

SOBRENOME

ENDEREÇO
CIDADE

ESTADO/PROVÍNCIA

TELEFONE:

E-MAIL:

Nível do Prêmio Alcançado:

CÓDIGO POSTAL

❏ MASCULINO ❏ FEMININO

IDADE

❏ Prêmio Selo de Prata (50 horas de serviço em um prazo de 12 meses)
❏ Prêmio Selo de Ouro (100 horas de serviço em um prazo de 12 meses)

Número de horas aproximadas em cada categoria de serviço relatado no Formulário de Rastreamento de Serviço Juvenil.
(Favor preencher o número de horas em frente de cada categoria onde o jovem prestou serviços).
____ 1 - Meio Ambiente

____ 4 - Alfabetização e Educação

____ 7 - Ajuda às crianças

____ 10 - Outra

____ 2 - Saúde pública

____ 5 - Atendimento em Casos de Catástrofes

____ 8 - Ajuda aos idosos

____ 3 - Segurança

____ 6 - Melhoramento comunitário

____ 9 - Ajuda aos sem-teto/famintos

Informações sobre os jovens

NOME

SOBRENOME

ENDEREÇO
CIDADE

TELEFONE:

ESTADO/PROVÍNCIA

E-MAIL:

❏ MASCULINO ❏ FEMININO

IDADE

Nível do Prêmio Alcançado: ❏ Prêmio Selo de Prata (50 horas de serviço em um
prazo de 12 meses)
❏ Prêmio Selo de Ouro (100 horas de serviço em um
prazo de 12 meses)

CÓDIGO POSTAL

Apenas para uso do Lions

NOME DO LIONS CLUBE

Número de horas aproximadas em cada categoria de serviço relatado no Formulário de Rastreamento de Serviço Juvenil.
(Favor preencher o número de horas em frente de cada categoria onde o jovem prestou serviços).
____ 1 - Meio Ambiente

____ 4 - Alfabetização e Educação

____ 7 - Ajuda às crianças

____ 2 - Saúde pública

____ 5 - Atendimento em Casos de Catástrofes

____ 8 - Ajuda aos idosos

____ 3 - Segurança

____ 6 - Melhoramento comunitário

____ 9 - Ajuda aos sem-teto/famintos

____ 10 - Outros

Modelo de Comunicado à Imprensa Introdutório
[Preencha com as devidas informações. Digite ou use letra de forma e papel timbrado do clube.]

Para obter mais informações, entre em contato com:
(Seu nome:)
(Número do telefone)

Para divulgação imediata

JOVENS LOCAIS SÃO DESAFIADOS A SERVIR
[SUA CIDADE, DATA]—O Lions clube de [nome do seu clube] está desafiando os jovens a realizarem
projetos gratificantes de prestação de serviço às suas comunidades. O presidente do Lions clube de [nome],
[nome completo do presidente] disse: “Como voluntários, os Leões sabem perfeitamente que o serviço
comunitário leva à realização pessoal e nos ensina experiências que são vitais para o sucesso. Também
sabemos que os jovens que voluntariam, tornam-se adultos que servem. Nossa atual iniciativa desafia os
jovens a alcançarem níveis cada vez mais elevados de envolvimento comunitário.”
Ao acatarem este desafio, os jovens locais entre 12 e 18 anos de idade serão elegíveis ao Prêmio Jovens
Líderes no Campo de Serviços. Os prêmios homenageiam os jovens que ofereceram 50 (prêmio selo de prata)
ou 100 (prêmio selo de ouro) horas de serviço comunitário entre (data do início do serviço) e (data final do
projeto de serviço). As solicitações aos prêmios deverão ser entregues (prazo final, se houver). Os agraciados
com os prêmios receberão uma carta e um certificado de Lions Clubs International [se apropriado, acrescente
informações sobre outros componentes do prêmio oferecidos pelo seu clube] durante uma cerimônia especial
de entrega dos prêmios em (mês da outorga dos prêmios).
(Nomes das escolas participantes, Leo clubes e grupos juvenis) estão cooperando com o Lions clube de (nome
do clube) no recrutamento de participantes e na coordenação do processo de solicitação ao prêmio. Os jovens
que queiram participar deverão entrar em contato com (nomes do líderes adultos e escolas/grupos juvenis
afiliados e nome do contato no Lions clube).
Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviços do mundo, com 1,35 milhão de sócios
em 45.000 clubes espalhados por 205 países e regiões geográficas. Desde 1917, os Lions clubes vêm
ajudando os cegos e deficientes visuais, reiterando o seu forte compromisso com os serviços à comunidade e
com o atendimento aos jovens do mundo todo.
###

Modelo de Comunicado à Imprensa com o
Anúncio dos Vencedores dos Prêmios
[Preencha com as devidas informações. Digite ou use letra de forma e papel timbrado do clube.]

Para obter mais informações, entre em contato com:
(Seu nome:)
(Número do telefone)
Para divulgação imediata

Jovens da região recebem o Prêmio Jovens Líderes no Campo de Serviços
[Nome da sua cidade, data]—[Número] jovens da região foram selecionados a receberem o Prêmio Jovens
Líderes no Campo de Serviços, oferecido pelo Lions clube de [nome do clube] e por Lions Clubs International.
Criado para incentivar os jovens a servirem suas comunidades, os prêmios são outorgados aos jovens que
completarem 50 ou 100 horas de serviço comunitário em um período de 12 meses. Os vencedores do Prêmio
Jovens Líderes no Campo de Serviços são:
Prêmio Selo de Ouro por 100 horas de serviço
[Faça uma lista dos nomes dos vencedores do prêmio selo de ouro]
Prêmio Selo de Prata por 50 horas de serviço
[Faça uma lista dos nomes dos vencedores do prêmio selo de prata]
Os prêmios serão outorgados durante (nome e descrição do evento de entrega dos prêmios), (data), (hora) e
(local). Cada vencedor estará recebendo uma carta e um certificado de Lions Clubs International (se
apropriado, acrescente informações sobre componentes do premio oferecidos pelo seu clube).
“Os Leões acreditam que é importante para os jovens passarem pela experiência gratificante de ajudar suas
comunidades”, disse o presidente do Lions clube de (nome), (nome do presidente do clube). “Os jovens que
voluntariam tornam-se adultos que servem, e o serviço é o principal enfoque dos Lions clubes.
[Nomes das escolas participantes, Leo clubes e grupos juvenis) cooperaram com o Lions clube de (nome do
clube) no recrutamento de participantes e na coordenação do processo de solicitação ao prêmio. O Lions
clube de (nome) agradece imensamente os líderes adultos que ofereceram assistência ao programa de prêmios:
(Nomes dos líderes adultos).
Lions Clubs International é a maior organização de clubes de serviços do mundo, com 1,35 milhão de sócios
em 45.000 clubes espalhados por 205 países e regiões geográficas. Desde 1917, os Lions clubes vêm
ajudando os cegos e deficientes visuais, reiterando o seu forte compromisso com os serviços à comunidade e
com o atendimento aos jovens do mundo todo.
###

SUGESTÕES PARA
PARA PROJETOS
SUGESTÕES
PROJETOSDE
DESERVIÇOS
SERVIÇOSJUVENIS
JUVENIS

Ajudas aos idosos
• Visitas aos idosos em suas casas ou
casas de repouso
• Fazer reformas simples e trabalhos
domésticos para os idosos
• Fazer compras para os idosos
• Ajudar os idosos a aprenderem
computação

Crianças
• Coletar roupas, brinquedos
e material escolar para
crianças carentes
• Ler histórias para crianças ou
trabalhar de tutor para crianças
em idade escolar
• Visitar a ala pediátrica do
hospital local

Meio ambiente
• Plantio de árvores
• Organizar coleta de lixo em uma
estrada, praia ou playground
• Organizar uma campanha
de reciclagem
• Pintar um muro onde tenha grafite

Ajudar os sem-teto
e famintos
• Coletar alimentos, roupas e
artigos de higiene para doar em
abrigos locais
• Participar de um projeto
de construção do Habitat
for Humanity
• Distribuir cestas de alimentos para
os necessitados

Alfabetização
• Ajudar na alfabetização de
crianças e adultos
• Patrocinar a venda de livros
usados. Doar os fundos
arrecadados a um projeto de
alfabetização local
• Ler livros para os deficientes
visuais. Ou gravar “livros falados”
em vídeo

Saúde pública
• Oferecer assistência durante
exames de vistas, audição e
detecção da diabetes
• Coletar óculos usados e aparelhos
auditivos para reciclagem
• Despertar a conscientização
sobre HIV, suicídio de jovens e
abuso de substâncias
• Ajudar a arrecadar fundos
para questões de saúde como a
diabetes juvenil

Segurança e
recreação especial
• Organizar um seminário sobre o
tópico, como: água salubre,
prevenção de incêndios, trânsito,
uso do cinto de segurança,
segurança ao andar de bicicleta, etc.
• Participe de um programa global de
exame de vistas da campanha Olhos
Abertos do Lions em colaboração
com as Olimpíadas Especiais

Para obter mais informações, entre em contato com:
LIONS CLUBS INTERNATIONAL,
Departamento de Programas Juvenis
300 W. 22nd Street,
Oak Brook, Illinois, 60523-8842, EUA
Telefone: 630-571-5466
Fax: 630-571-1692
programs@lionsclubs.org
www.lionsclubs.org
IAD133 PO 6/10

