Lions Clubs International – Atividades de Serviço
Visão geral do Programa do Prêmio A Bondade
Importa
Prêmio de Serviço A Bondade Importa

Este prêmio de serviço foi desenvolvido para clubes que criam projetos de serviços de alto
impacto em uma das áreas de causas globais, incluindo diabetes, câncer infantil, meio
ambiente, fome ou visão. Os objetivos gerais incluem:
 Incentivar a criatividade e reconhecer projetos de serviço de alto impacto
 Premiar clubes por atividades de serviço de alto calibre em cada uma das causas
globais de Lions Clubs International
 Identificar possíveis atividades de serviços para adoção e disseminação para um
público mais amplo
 Note que: Os clubes podem enviar indicações para apenas uma causa por ano; Não
serão aceitas múltiplas indicações do mesmo clube para múltiplas causas

Etapa 1: Elegibilidade  Etapa 2: Critérios  Etapa 3:
Reconhecimento dos vencedores
Etapa 1: Elegibilidade

Um total de 20 prêmios este ano serão concedidos a 18 Lions clubes e, no mínimo, a dois Leo
clubes que:
 Estiverem no status ativo
 Reportarem seu(s) projeto(s) no MyLion® ou sistema regional de relatórios
 Não receberam o prêmio nos últimos três anos Leonísticos
Note que: Durante o ano de teste (AL20-21), lançaremos com 20 prêmios, com potencial de
expansão no futuro.

Etapa 2: Critérios

A consideração do prêmio será dada aos clubes que prestam serviços que:
 Abordam a missão da causa global
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Incentivam a criatividade e a inovação
Alcançam impacto de escala e sustentabilidade a longo prazo
Desenvolvem parcerias locais
Utilizam recursos locais de Leões/Leos ou Lions Clubs International
Sejam reportados no MyLion® para o ano Leonístico de 2019-20
Cumprem os seguintes prazos de indicação:
• 1 de julho a 31 de outubro: As indicações estão abertas
• 15 de agosto: Prazo final para que os Assessores de Serviços do Clube e os
Presidentes de Leo Clube enviem eletronicamente uma indicação ao Coordenador da
Equipe Global de Serviços de Distrito (Coordenador da GST-D)
• 15 de setembro: Prazo para o Coordenador da GST-D enviar eletronicamente uma
indicação ao Coordenador da GST-MD
• 31 de outubro: Prazo para o Coordenador da GST-MD enviar eletronicamente uma
indicação a Lions Clubs International
• Janeiro: Os vencedores são selecionados pelo Comitê de Atividades de Serviço da
Diretoria de Lions Clubs International
• 15 de janeiro: Os clubes vencedores serão notificados até esta data
• 1 de março: Clubes vencedores a receber seu prêmio de Lions Clubs International

Etapa 3: Reconhecimento dos vencedores!
 Os clubes vencedores serão notificados até janeiro
 Reconheça o vencedor nas publicações e canais de mídias sociais locais de Leões ou
Leos
• Isso ajudará a promover o seu clube e a criar apoio comunitário aos seus eventos de
serviço!
 Prepare um comunicado de imprensa anunciando o vencedor.
• Inclua uma foto do clube em ação em seu projeto de serviço!
• Observe os sucessos específicos do projeto.
 Garanta que o prêmio seja entregue ao clube vencedor em um evento de prestígio pelo
dirigente de mais alta patente.
• Convide a imprensa para participar deste evento.
 O Lions Clubs International reconhecerá os vencedores através dos seguintes meios:
• Blog de Lions Clubs International
• Revista Lion
• Mídia social de Lions Clubs International
• Livreto da Convenção de Lions Clubes International

KMSA PO 05/20

Processo de indicação do programa

Abaixo, você encontrará o processo do programa para Lions e Leo clubes, desde as diretrizes
de indicação até as expectativas de Leões e Leos a cada etapa.
Prêmiod de Leões e Leos
 O assessor de serviço do Lions clube indicará seu clube para o Prêmio de Serviço A
Bondade Importa, que precisará ser endossado pelo ex-presidente de clube imediato. O
presidente do Leo clube indicará seu clube para o Prêmio de Serviço A Bondade Importa,
que deve ser endossado pelo ex-conselheiro de Leo clube imediato.
 As indicações de nível de clube são enviadas ao Coordenador da GST de Distrito, que então
enviará uma indicação ao Coordenador da GST de Distrito Múltiplo.
 O Leão Coordenador enviará as indicações a Lions Clubs International se o clube indicado
estiver em uma área sem distrito.
 O Coordenador da GST de Distrito Múltiplo pode recomendar um Lions ou Leo clube para o
prêmio a cada ano.
 Os funcionários de Lions Clubs International revisarão as indicações do Coordenador da
GST de Distrito Múltiplo para recomendar a aprovação pelo Comitê de Atividades de Serviço
da Diretoria de Lions Clubs International.
 Recomenda-se que o prêmio seja entregue ao clube em uma reunião de prestígio.
Observe que todas as indicações devem ser enviadas eletronicamente. Lions Clubs International
não aceitará inscrições físicas. Um mínimo de dois prêmios será concedido aos Leo clubes. Leve
em consideração todas as indicações de Leo clube ao decidir qual indicação avança para o
próximo nível.

Considerações
Se o seu clube não tiver um assessor de serviços de clube para indicar seu clube, solicite ao
presidente ou secretário do seu clube que envie a indicação com o endosso do ex-presidente
de clube imediato. Se o distrito ou distritos múltiplos não tiverem o cargo de Coordenador da
GST, o Governador de Distrito e/ou o Presidente de Conselho seriam os dirigentes apropriados
para avançar as indicações para o próximo nível.

Expectativas para Leões e Leos envolvidos no processo de indicação
Assessor de Serviços de Lions clube/Presidente de Leo clube:
 Comece o processo de indicação baixando o formulário e preenchendo as informações
necessárias, quando aplicáveis.
 Preencha a seção "Descrição dos Projetos de Serviço" deste formulário.
 Procure por um endosso do seu Ex-Presidente de Clube Imediato.
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 Envie eletronicamente o formulário de indicação ao Coordenador da GST de Distrito assim
que o endosso for recebido.
• Certifique-se de fazer o acompanhamento com o Coordenador da GST de Distrito
para garantir que eles recebam sua indicação.
Coordenador da GST de Distrito:
 Forneça argumentos na seção “Relatório” do formulário de indicação sobre o motivo pelo
qual você acredita que este clube merece ser indicado para este prêmio.
 Endosse sua indicação para o Coordenador da GST de Distrito Múltiplo.
 Envie eletronicamente a indicação ao Coordenador da GST de Distrito Múltiplo.
• Certifique-se de fazer o acompanhamento com o Coordenador da GST de Distrito
Múltiplo para garantir que eles recebam sua indicação.
Coordenador da GST de Distrito Múltiplo:
 Forneça dados de relatório para este projeto de serviço e indique que foram reportados no
MyLion® ou sistema regional de relatórios.
 Endosse sua indicação para Lions Clubs International.
• Envie eletronicamente a indicação para Lions Clubs International.
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