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Formulário de Inscrição do 

Prêmio Enfoque nas Crianças de Leo Clube 
 
 
 
Enfoque nas Crianças é um projeto de serviço internacional do programa Leo Clube.  Os projetos do Enfoque nas 
Crianças ajudam crianças em circunstâncias adversas e restauram a dignidade com a promessa de um futuro 
melhor. Os Leo clubes que planejam e implementam projetos de serviço para ajudar crianças vulneráveis 
qualificam-se para receber o Emblema de Estandarte, e os Leos que proporcionarem um alto nível de apoio ao 
projeto qualificam-se para receber um certificado de reconhecimento individual.  Note que, este reconhecimento 
é limitado para apenas uma vez por ano fiscal e este projeto não poderá ser utilizado para  a qualificação do 
Reconhecimento "Servindo Juntos".  Os prêmios serão encaminhados ao conselheiro de Leo Clube. 
 
Nome do Leo Clube            
 
Número do Leo Clube      Número de participantes Leos     
 
 

Conselheiro do Leo Clube (deve ser um associado do Lions Clube patrocinador). 

Nome ____________________________________________ Sobrenome_____________________________________________  

Número de Identificação do Associado __________________ Endereço     _________  

Cidade _______________________________Estado _______________________ CEP___________________ País   

Email               

Indique a categoria de serviço abaixo para o seu projeto de serviço Enfoque nas Crianças de Leo Clube:    
 

 Educação e alfabetização 
 Saúde 
 Falta de abrigo e moradia 
 Fome 

 Imigrantes e refugiados 
 Necessidades especiais 
 Esportes e recreação 
 Outro ____________________________ 

 
Forneça mais informações sobre o seu projeto de serviço Enfoque nas Crianças de Leo Clube. Lembre-
se de compartilhar fotografias e detalhes desta atividade de serviço no MyLCI. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________  ________________________________ 
 Assinatura do Conselheiro de Leo Clube                    Data 
 
Encaminhar este formulário preenchido para: 
Departamento do Programa de Leo Clubes 
Email: leo@lionsclubs.org 
Fax: 630-571-1692 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842, EUA 

mailto:leo@lionsclubs.org
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