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Formulário de solicitação de subsídio de relações públicas destinado 

 à divulgação de programas no âmbito de distrito único ou múltiplo 
 

1. Data em que foi preparado:         

2. Título do programa:           

3. Distrito único ou múltiplo:          

4. Preencha o formulário W-9 (SOMENTE EUA e Territórios) 

5. Nome da pessoa que preparou a solicitação e informações de contato: 

_____________________________________________________________________ 

6. Problemas ou necessidades comunitárias a serem abordadas: 

_____________________________________________________________________ 
 

 

7. Número de pessoas que serão atingidas:_____________________________________ 
 

8. Descrição do processo de planejamento para o programa e atividades de RP 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. Descrição das atividades especificamente planejadas e datas  
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Explicação detalhada do plano de relações públicas e comunicações, inclua como o 

programa será divulgado pela mídia, comunidade e sócios 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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11. Descrição do Calendário de RP, quando serão conduzidas as atividades de divulgação 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

12. Plano de atividades futuras que darão continuidade ao sucesso do programa e relações 

públicas positivas 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. Plano de avaliação para determinar o sucesso do programa, abordando o problema ou 

necessidade da comunidade e o sucesso do programa de relações públicas 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. Montante de fundos solicitados em US$:________________________ 

 

15. Como serão providenciados os 10% de fundos equiparados? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________ 

 

16. Você concorda em enviar um relatório ao final do programa para o Departamento de 

Relações Públicas em LCI, dentro de 30 dias da conclusão do programa? __________ 

 

Assinaturas de endosso e aprovação da solicitação 

Conforme o meu conhecimento, as informações enviadas são precisas e a necessidade 

para o programa e a capacidade de realizar com sucesso tando o programa como as 

atividades de relações públicas existem conforme indicado.  Eu endosso esta proposta e 

farei o possível para assegurar a administração apropriada e eficiente dos recursos 

concedidos, providenciando os devidos relatórios periódicos e prestação de contas à 

Lions Clubs International. 



   MD-D PR GA.PO 08/18 3 

Presidente de Conselho (Governador de Distrito, no caso dos distritos únicos): 

 

             

Assinatura                                 Letra de forma nome                              Número do DM/D  

 

Endereço (não caixa postal) 

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

Telefone                                           fax                                                  E-mail 

 

Presidente do Comitê de RP e Programa: 

 

             

Assinatura                                 Letra de forma nome                              Número do DM/D 

 

Endereço 

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

Telefone                                           fax                                                  E-mail 

 

       

Data 

 

Enviar a solicitação preenchida para:   

Lions Clubs International 

A/C: Public Relations and Communications Division 

300 W 22nd Street 

Oak Brook, IL 60523-8842 EUA 

 

ou por fax: 630-571-1685 
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