
Requisitos para o recebimento do Prêmio de Realização para o Assessor de
Leo Clube

O Prêmio de Realização para o Assessor de Leo Clube poderá ser entregue pelo governador
de distrito (para o assessor distrital de Leo clubes) ou pelo presidente de conselho (para o
assessor de Leo clubes de distrito múltiplo) se os requisitos a seguir forem preenchidos. A cada
ano, os requisitos e o certificado serão enviados para o governador de distrito e presidente de
conselho.

Extensão: Para o assessor distrital de Leo clube, deve haver um aumento líquido de pelo
menos um (1) Leo clube no distrito no ano Leonístico. Para o assessor de Leo clubes de distrito
múltiplo, deve haver um aumento líquido de pelo menos dois (2) Leo clubes no distrito
múltiplo no ano Leonístico. Para ser considerado como aumento líquido, os novos clubes
devem ser certificados oficialmente pelo Departamento de Programas Juvenis na sede
internacional até no mais tardar 30 de junho do ano Leonístico para o qual o Leão está sendo
indicado.

Desenvolvimento de Liderança: O assessor distrital dever ter conduzido com sucesso um
seminário de desenvolvimento de liderança para os conselheiros de Leo clubes e dirigentes Leo
no distrito. O assessor candidato de distrito múltiplo deve ter conduzido um seminário de
desenvolvimento de liderança para os assessores distritais de Leo clubes dos subdistritos.

Atividades Leo de Distrito/Distrito Múltiplo: O assessor de Leo clube deve ter servido com
sucesso como elo de ligação com o conselho de distrito ou de distrito múltiplo Leo; ou
organizado reuniões, atividades ou competições entre os Leo clubes dentro do distrito ou
distrito múltiplo que não tenha um conselho Leo estabelecido.

Administração: O assessor deve ter enviado o formulário Leo 91 devidamente preenchido ao
Departamento de Programas Juvenis na sede internacional conforme requerido.

Promoção: O assessor deve ter cumprido um dos seguintes requisitos:
-visitou pelo menos cinco (5) Lions clubs diferentes para promover o Programa de Leo
clubes.

-conduziu um seminário Leo ou fórum na convenção de distrito (ou de distrito múltiplo).
-conduziu uma "Semana Leo" no distrito (ou distrito múltiplo) para promover a
conscientização sobre Leo clubes.
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