
          

Subsídios de Relações Públicas de Lions Clubs 

International para Distritos Únicos e Múltiplos que 
não sejam subdistritos de um distrito múltiplo 

             

 

Programas relevantes que fazem a diferença nas comunidades são a chave do sucesso 

para iniciativas de relações públicas eficazes para os Lions clubes.  

 

Subsídios de Relações Públicas para promover programas abrangentes de distritos únicos 

e múltiplos serão outorgados conforme a chegada das solicitações (o orçamento total do 

programa é de US$ 400.000), tendo como objetivo aumentar a conscientização pública 

sobre as atividades dos Lions clubes. Tais subsídios foram instituídos para ajudar os 

distritos únicos ou múltiplos a aumentarem a visibilidade dos Leões e dos programas de 

Lions. 

 

O gerente da divisão de relações públicas do Lions Clubs International fará uma análise 

dos pedidos.   

  

Critérios para Concessão de Subsídios 

 

O programa deve ter repercussão em todo o distrito, seja ele único ou múltiplo. 

Receberão tratamento especial os programas implementados por um percentual maior de 

clubes dentro do distrito único ou múltiplo.  

 

Os subsídios somente podem ser empregados com o propósito de fazer propaganda, 

usando materiais fornecidos por LCI como materiais desenvolvidos localmente que foram 

aprovados por LCI. 

 

Critérios Adicionais 

 

 Os distritos múltiplos e únicos que receberam um subsídio no ano Leonístico 

anterior não se qualificam para um subsídio antes do dia 1º de janeiro do 

ano Leonístico vigente. 

 Distritos múltiplos e distritos únicos que não cumpriram os requisitos de 

relatório de um subsídio do centenário são inelegíveis para se candidatarem a 

um subsídio até que os relatórios sejam recebidos. 

 Distritos únicos e múltiplos podem se candidatar aos subsídios, porém, apenas um 

pedido pode ser enviado por ano Leonístico. Os distritos únicos ou múltiplos que 

forem agraciados com um subsídio terão que esperar um ano antes de submeterem 

outro pedido de subsídio.  



 Para os EUA e seus territórios é OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DO 

FORMULÁRIO W-9. 

 Só serão considerados subsídios de até US$ 20.000, (US$ 5.000 para distritos 

únicos), com o requisito de 10% de fundos equiparados.   

 Um coordenador do programa de relações públicas deve ser indicado no momento 

da formulação do pedido e um comitê conjunto de Relações Públicas e de 

Programas deve ser formado antes do primeiro pagamento ser enviado pelo Lions 

Clubs International. 

 Após a seleção das pessoas que serão agraciadas, metade do valor do subsídio 

será disponibilizada. A outra metade será liberada após apresentação e 

aprovação do Relatório de Conclusão do Projeto (leia informações abaixo 

sobre o relatório exigido). Este relatório deve ser recebido até 15 de julho do 

ano seguinte ou na conclusão do projeto.  

 No caso de distritos múltiplos, o presidente do conselho deverá assinar o pedido 

depois de obter aprovação de todos os governadores de distrito. O coordenador do 

programa também deve assinar a solicitação. No caso de distritos únicos, além do 

coordenador do programa, o governador de distrito também deve assinar o 

pedido.   

 Dentro de trinta dias após a finalização do projeto, o comitê de relações públicas e 

de programas deve apresentar um relatório detalhado de conclusão do projeto ao 

gerente da divisão de relações públicas do Lions Clubs International. Este 

relatório deve ser assinado pelo presidente do conselho e pelo presidente do 

comitê de relações públicas e de programas. Os seguintes itens devem ser inclusos 

neste relatório:  

 

o Resultado do programa descrevendo o impacto causado à imagem do Lions no 

distrito único ou múltiplo.  

o Relato detalhado sobre o efeito surtido devido às atividades de relações 

públicas, contendo exemplos, como suplementos de jornal e gravações da 

cobertura feita pelo rádio ou TV.  

o Número de pessoas beneficiadas e clubes participantes  

o Contabilidade detalhada dos gastos, incluindo recibos das despesas  

o Avaliação pormenorizada do programa 

 Todos os fundos devem ter sido gastos até 30 de junho do ano Leonístico no qual 

o subsídio foi outorgado, sendo que qualquer quantia não utilizada deverá ser 

retornada ao Lions Clubs International até 15 de julho do próximo ano Leonístico.  
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