Prêmio Leos do Ano
Formulário de Indicação
Este prêmio está disponível para todos os atuais sócios dos Leo clubes que estejam em dia com a associação, atendam
ao requisito da faixa etária, tenham obtido todos os endossos e não tenham recebido o prêmio previamente. Todos os
distritos múltiplos e únicos (mas não os subdistritos de um distrito múltiplo) poderão indicar um Leo anualmente.
Para serem considerados à outorga deste prêmio de prestígio, os Leos deverão:
 Demonstrar qualidades extraordinárias de liderança;
 Ter conseguido excelente histórico como Leo quanto à implementação de projetos bem‐sucedidos de
prestação de serviços;
 Ter feito um contribuição marcante para o desenvolvimento e expansão do Programa Leo Clube;
 Ter conseguido distinção em atividades comunitárias e escolares, não ligadas ao programa Leo clube, e
 Ter demonstrado altos padrões de ética e integridade.
Este formulário deve ser recebido pelo Departamento do Programa de Leo Clube na Sede Internacional até dia 1º de
abril. Somente serão considerados válidos os formulários com todas as questões preenchidas e que apresentarem
todas as assinaturas requisitadas. Favor datilografar ou escrever em letras de forma legível.
Indicado
Leo _________________________________________________ Leo Clube_______________________________________________
Distrito múltiplo/distrito Lions______________ Ano em que se tornou um Leo _____________ Ano de nascimento______________

Número de sócio _____________________

País __________________________________________________

E‐mail ____________________________________________________

Endosso
Certificamos por meio deste documento que todas as informações aqui contidas são completas e corretas e que o candidato
atende aos critérios estabelecidos para o Prêmio Leos do Ano.
Conselheiro de Leo Clube _____________________________________
Nome (letra de forma)

___________________

_______________

Assinatura

Data

Pessoa que indicou (para Distritos Múltiplos) Entendo que cada distrito múltiplo deverá indicar apenas um Leo
anualmente de um Leo clube oficialmente certificado que seja patrocinado por um Lions clube dentro do distrito múltiplo.
Afirmo ainda que esta indicação foi aprovada pelo conselho de governadores de distrito múltiplo, conforme solicitado.
Presidente de Conselho_____________________________ _____________________________________
Nome ( letra de forma)

**************************************************

Assinatura

____________
Data

OR *********************************************************

Pessoa que indicou (para Distritos Únicos) Entendo que cada distrito único (e não um subdistrito de um distrito múltiplo)
deverá indicar apenas um Leo anualmente de um Leo clube oficialmente certificado que seja patrocinado por um Lions clube
dentro do distrito único. Afirmo ainda que esta indicação foi aprovada pelo gabinete do distrito, conforme solicitado.
Governador de Distrito_______________________________ _____________________________________ ____________
Nome ( letra de forma)

Assinatura

Data
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Responda as seguintes perguntas sobre o candidato indicado. Se necessário mais espaço, agregue outras folhas para
as suas respostas. Você pode também anexar outros documentos, tais como relatórios, fotos, artigos de jornal, etc.
que apóiem a indicação.

1. Como este Leo demonstrou possuir qualidades de liderança? Faça uma lista dos exemplos incluindo os cargos
ocupados pelo candidato e as datas dos serviços prestados.

2. Como o Leo demonstrou um histórico exemplar na implementação de projetos bem‐sucedidos de serviços Leo?
Favor mencionar o nível de organização necessário para o projeto, os beneficiários e o resultado final.

3. Como o Leo fez contribuições para o desenvolvimento e expansão do Programa Leo Clube? Favor incluir o número
de novos sócios patrocinados pelo candidato, as contribuições do candidato para o estabelecimento de novos Leo
clubes, e os esforços publicitários realizados.

4. Como os Leos demonstraram distinção em atividades comunitárias e escolares não ligadas ao programa Leo clube?
Faça uma lista das comunidades beneficiadas do envolvimento do candidate em qualquer reconhecimento especial
recebido pelo candidato.

Envie o formulário preenchido até 1º de abril para:
Lions Clubs International
Departamento do Programa de Leo Clube
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523‐8842 EUA
E‐mail:leo@lionsclubs.org
Fax: (630) 571‐1692
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