
Prêmio Jovens Líderes
no Campo de Serviços

DESAFIAR
SERVIR A COMUNIDADE

FAZER A DIFERENÇA • NOVAS AMIZADES • REALIZAÇÃO PESSOAL
HABILIDADES PARA O SUCESSO • RELACIONAMENTOS • RECONHECIMENTO

MEIO AMBIENTE • ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO • CRIANÇAS
SAÚDE PÚBLICA • ATENDIMENTO EM CATÁSTROFES • IDOSOS • SEGURANÇA

MELHORIAS NA COMUNIDADE • SEM-TETO/FAMINTOS

O prêmio Jovens Líderes no Campo de Serviços homenageia
jovens (entre 12 a 18 anos) pelo serviço comunitário prestado durante 12 meses:

50 horas de serviços = Prêmio Selo de Prata
100 horas de serviços = Prêmio Selo de Ouro

Você gostaria de acatar este desafio?
Para mais informações e formulário de rastreamento de serviços, favor contatar:

Patrocinado por Lions Clubs International e pelo Lions Clube de ———————————

RECOMPENSA



O que são os prêmios?
Os Prêmios Jovens Líderes no
Campo de Serviços prestam
reconhecimento aos jovens que
oferecem serviços relevantes para
suas comunidades. Temos dois
níveis de premiação:

• O Prêmio Selo de Prata para
jovens que ofereçam pelo menos
50 horas de serviços durante
12 meses.

• O Prêmio Selo de Ouro para
jovens que ofereçam pelo menos
100 horas de serviços durante
12 meses.

Cada beneficiário selecionado rece-
berá uma carta e certificado de Lions
Clubs International, oferecido pelo
Lions clube local em cerimônia
de reconhecimento.

Quem pode participar?

Os Prêmios Jovens Líderes no
Campo de Serviços estão disponí-
veis para jovens entre 12 a 18
anos de idade. Eles deverão se
candidatar através da escola ou
grupo juvenil que trabalha junto
ao Lions clube local.

Que tipos de serviços
se qualificam?

Os prêmios servem para incentivar
e promover atividades que tenham
um impacto significativo em ter-

mos de atendimento às necessida-
des das comunidades locais.
Oferecemos alguns tipos de
serviços:

• Serviços com organizações
comunitárias ou religiosas, agên-
cias e instituições, ou com o
Lions clube.

• Serviços através de grupos ou
cursos com base na escola.

• Esforços individuais para
ajudar as pessoas e aprimorar
a comunidade.

Como um jovem poderá
se candidatar?

� Obtendo um Formulário de
Rastreamento de Serviços
Juvenis na escola, Leo clube ou
grupo juvenil.

� Complete e registre as horas de
serviços, acumulando pelo menos
50 (Prêmio Selo de Prata), ou
100 horas de serviços (Prêmio
Selo de Ouro) em um período
de 12 meses.

� Antes do prazo final, envie um
Formulário de Rastreamento de
Serviços Juvenis preenchido ao
líder adulto, escola participante,
Leo clube ou grupo juvenil.

Lista de verificação para
o Líder Adulto da
Escola/Grupo Juvenil

� Faça uma cópia desta página
para seus arquivos.

� Preencha o seu nome como pes-
soa de contato no mini-poster
no verso deste folheto, colocan-

do-o em local onde os estudan-
tes possam ver. Incentive os
prêmios em reuniões, publica-
ções e conversas com os jovens.
Incentive-os a se candidatarem.

� Distribua cópias do formulário
aos jovens que mostrem interes-
se. Mantenha uma lista das
pessoas as quais deu o formulá-
rio, e entre em contato para
saber se continuam interessadas.

� Colete os Formulário de
Rastreamento de Serviços
Juvenis antes do prazo final.

� Faça um resumo das informações
contidas no Formulário de
Rastreamento de Serviços Juvenis
passando-as para o Formulário de
Certificação ao Prêmio da
Escola/Grupo Juvenil. Certifique
se as informações são legíveis.
Lions Clubs International estará
utilizando os formulários preen-
chidos para enviar cartas e certifi-
cados aos agraciados.

� Certificar se os jovens desempe-
nharam as horas de serviços ao
assinarem o Formulário de
Certificação ao Prêmio para a
Escola/Grupo Juvenil. Enviar o
formulário ao Lions clube bem
antes do prazo final.

� Coordenar com o Lions clube a
divulgação e publicidade dos
prêmios. Programar a participa-
ção dos agraciados à cerimônia
de apresentação. Planeje você
também estar presente.

� Inclua o Prêmio Jovens Líderes
no Campo de Serviços nos pla-
nos futuros da sua escola ou
grupo juvenil.

Para o Líder Adulto:

O Lions clube local tem a satisfa-
ção de convidar os estudantes
ou grupos juvenis para participa-
rem do Prêmio Jovens Líderes no
Campo de Serviços. Esta página
descreve os detalhes sobre o
programa de premiação. Para
oferecer esta oportunidade aos
jovens, favor entrar em contato
com o sócio do Lions clube local
mencionado na caixa do lado
superior direito. Muito obrigado
pelo seu interesse e assistência.

NOME DE CONTATO NO LIONS CLUBE

NOME DO LIONS CLUBE

TELEFONE E-MAIL

PRAZO FINAL PARA OS PRÊMIOS
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