
YCE-110.PO 05/18 Preencha ambos os lados deste formulário 

    FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO AO PRÊMIO DOS DEZ MELHORES 
ASSESSORES DE ACAMPAMENTOS E INTERCÂMBIOS JUVENIS 

O Assessor de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis (YCE) que desempenhou um excelente serviço pode ser indicado 
para receber o Prêmio dos Dez Melhores Assessores de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis. Dá-se preferência aos 
Assessores de YCE que encontrem maneiras inovadoras de incluir serviços, liderança de jovens e/ou a integração de 
outros programas juvenis de LCI ou as Causas Globais de LCI nos programas.   

As indicações devem ser feitas até 15 de agosto de cada ano no ano Leonístico imediatamente seguinte ao mandato do 
candidato. Os vencedores dos prêmios são selecionados nas reuniões da Diretoria Internacional de outubro/novembro.  

Cada presidente de conselho pode indicar um candidato do distrito múltiplo. O governador de distrito pode indicar um 
candidato de distrito único (não subdistrito de um distrito múltiplo).  O distrito múltiplo que tiver 15 ou mais subdistritos 
pode fazer duas indicações por ano. Para que sejam considerados, os candidatos têm que ter sido oficialmente 
reportados como assessores de YCE de distrito ou distrito múltiplo a Lions Clubes International.  

Os vencedores receberão um pacote especial de premiação e serão reconhecidos no site de Lions Clubs International 
por essa prestigiosa honra. 

Candidato ________________________________________________________ Número de Associado ___________________ 

Assessor de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis do:  Distrito Múltiplo /Distrito Único

Nome do Lions Clube_____________________________________________________ Número do Lions clube__________ 

E-mail

Nome dos acampamentos supervisionados _________________________________________________________ __________ 

A. PARTICIPANTES DOS ACAMPAMENTOS E INTERCÂNBIOS JUVENIS (ENTRANTES)
1. Qual o total de jovens recebidos nos acampamentos e intercâmbios juvenis de D/DM? _____________
2. Quantos países foram representados entre esses jovens? _____________
3. Quantas famílias anfitriãs participaram? _____________
4. Quantos Lions clubes participaram no planejamento e realização? _____________

B. PARTICIPANTES DOS ACAMPAMENTOS E INTERCÂMBIOS JUVENIS (CESSANTES)
1. Quantos jovens foram patrocinados pelo D/DM para participar dos acampamentos e intercâmbios juvenis no exterior? ____
2. Para quantos países os jovens foram enviados? _____________
3. Quantos Lions clubes patrocinaram jovens? _____________

C. Marque todos os componentes incluídos no seu programa de YCE de D/DM:
□ Excursões culturais, descobertas culturais ou atividades turísticas locais
□ Lições de liderança
□ Atividades de formação de equipes
□ Palestrantes motivacionais
□ Projetos de serviços práticos
□ Alocação de pessoal para acampamentos de Leos
□ Outras atividades de Leos (Descreva)

___________________________________________________________________________
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Reporte   Escreva em letra de forma. Anexe páginas adicionais, caso necessário.  
 

Detalhe a experiência do candidato com os programas juvenis de LCI (Programa de YCE, Programa de Leo Clubes e/ou 
Programa Lions Quest).  
 
 
 
 
O que foi único, incrível ou inovador em relação ao serviço feito por este assessor de YCE para ultrapassar as metas do 
programa de YCE neste ano? 
 
 
 
  
Por que o Programa de YCE é importante no seu D/DM?  
 
 
 
 

PARA USO EXCLUSIVO DO DISTRITO MÚLTIPLO 
 

Indico o Leão__________________________________________________ do Distrito Múltiplo ___________ para o 
Prêmio de Dez Melhores Assessores de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis. A minha assinatura confirma que esta 
indicação foi acordada com o conselho de governadores de distrito múltiplo. 
 
Presidente de Conselho ______________________________________________ Número de Associado: ________________ 

                                                                                   Nome em letra de imprensa 
 
    
 Assinatura         Data 
 

****************************************************************************************** 
 
PARA USO EXCLUSIVO DO DISTRITO ÚNICO A assinatura do governador de distrito é necessária somente se o candidato for de 
um distrito único que não faça parte de um distrito múltiplo.  
 

Indico o Leão__________________________________________________ do Distrito Único ___________ para o Prêmio 
de Dez Melhores Assessores de Acampamentos e Intercâmbios Juvenis.  
 
Governador de Distrito______________________________________________  Número de Associado: ________________ 

                                                                                   Nome em letra de imprensa 
 
    
 Assinatura         Data 

 

Envie o formulário até 15 de agosto para youthexchange@lionsclubs.org 
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