INSCRIÇÃO PARA O PRÊMIO DE EXCELÊNCIA
DA EQUIPE DO DISTRITO DE 2019-2020

_________________________
Data da inscrição

Nome do Governador de Distrito de 2019-2020 (Letra de forma)

Distrito

Número de associado

Assinatura do Governador de Distrito de 2019-2020

1.

Realizações necessárias:


2. SERVIÇOS

QUADRO ASSOCIATIVO

Houve aumento líquido _______*

Realizações necessárias:
90% dos clubes realizaram projetos significativos



OU


Fundou um novo Lions clube ou Leo clube:
Nome do clube: ____________________________________

Realizações adicionais (3 adicionais):


Um clube do distrito organizou um novo núcleo
 O distrito conseguiu aumento líquido de associadas mulheres
 A maioria dos clubes reportou movimento de associados
mensalmente
 O distrito realizou um workshop ou iniciativa de extensão
 Realizou treinamento em âmbito de clube com enfoque no quadro
associativo
 50% dos clubes recrutaram novos associados
 Os clubes foram incentivados a eleger um assessor do quadro
associativo de clube
 O distrito ou clube ofereceu orientação aos novos associados
 Apoiou a conservação de associados, aumentando a
satisfação dos associados
Descreva a estratégia: ________________________
_________________________________________
_________________________________________

Realizações adicionais (3 adicionais):
Serviços
 O distrito realizou e reportou projetos de serviço
 A maioria dos clubes reportou atividades de serviço
 O distrito possui um Programa de Intercâmbio Juvenil do Lions
 A maioria dos clubes envolveu pessoas que não eram associadas nas
atividades de serviço
 Os clubes foram incentivados a eleger um assessor de serviços de clube
 Realizou treinamento em âmbito de clube com enfoque no serviço
 O Coordenador de LCIF de Distrito promoveu contribuições à LCIF
 Promoveu a Campanha 100: Impulsionando o serviço de LCIF.
 Os clubes foram incentivados a eleger um Coordenador de LCIF de Clube
 Realizou um Simpósio de Mulheres
 Fundou um novo Leo Clube

3. EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL

4. MARKETING E COMUNICAÇÃO

Realizações necessárias:


90% dos clubes estão em dia com as obrigações

(fora de status quo ou suspensão financeira. As quotas distritais
estão pagas e não há nenhum saldo devedor a LCI que exceda
US$50 pendente por 90 dias ou mais.)

 Realizou treinamento para atuais e possíveis
dirigentes de clube
Evento de treinamento:______________________________
Data: _____________________

Realizações adicionais (3 adicionais):










Realizou treinamento para Dirigentes de Distrito
Todas as Divisões realizaram Reuniões do Comitê Consultivo do
Distrito
Realizou visitas anuais a clubes
Realizou o treinamento para o Leão Orientador Certificado
Divulgou a Iniciativa para a Qualidade do Clube (CQI)
Divulgou o Modelo para um Clube mais Forte
Divulgou o Centro Leonístico de Aprendizagem
Divulgou O seu clube, a sua maneira
Realizou treinamento para desenvolver líderes mulheres

Realizações necessárias:




Promoveu os eventos do distrito, atividades de serviço, convenções,
oportunidades de treinamento de liderança
Teve um plano escrito de comunicação do distrito para divulgar
as atividades
Descreva: __________________________________________________

_____________________________________________________________

Realizações adicionais (3 adicionais):
 O distrito divulgou o Concurso do Cartaz sobre a Paz
 Repassou as comunicações internacionais e programas aos clubes
 Utilizou a mídia social para divulgar serviços e eventos
 Realizou treinamento de marketing e comunicação para clubes
 Incentivou clubes a elegerem um assessor de marketing e comunicações
 Divulgou o e-clubhouse ou websites dos clubes
 Participou do programa "Novas vozes", reconhecendo companheiras Leão
que se destacaram
 Iniciou o desenvolvimento de uma estratégia de marketing para o distrito
 Desenvolveu uma amostra de plano de marketing para os clubes

Como Governador de Distrito, você receberá o Prêmio de Excelência da Equipe do Governador de Distrito e cinco (5) prêmios adicionais para
reconhecer os Leões que fizeram um esforço excepcional para alcançar excelência nas categorias indicadas acima.
Prazo de entrega: 31 de agosto de 2020
Envie a: districtexcellenceaward@lionsclubs.org ou por fax para (630) 468-6828
Premiação enviada ao: Governador de Distrito de 2019-2020
A solicitação de revisão de elegibilidade ao prêmio por uma equipe de governador de distrito desclassificada somente será estudada se for
recebida na Sede Internacional em até de 12 meses da conclusão do ano Leonístico, desde que o formulário de inscrição original já esteja
registrado junto à Sede Internacional.
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