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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 de Lions Clubs International e Fundação de Lions Clubs 

International (LCIF), incluindo diabetes, câncer infantil, meio ambiente, fome, visão, socorro 

após catástrofes, juventude ou humanitário. Os objetivos gerais incluem: 

 

 Incentivar a criatividade e reconhecer projetos de serviço de alto impacto 

 Reconhecer clubes por atividades de serviço de alto calibre em cada uma das causas 

globais de Lions Clubs International 

 

Elegibilidade 

Um total de 30 prêmios este ano será concedido em nível de clube, com um mínimo de três 

prêmios reservados para Leo clubes que: 

 

 Estiverem em status ativo 

 Reportarem seu(s) projeto(s) no MyLion® ou sistema regional de relatórios  

 Não receberam o prêmio nos últimos três anos Leonísticos 

 

Critérios 

A consideração ao prêmio será dada aos clubes que prestam serviços que: 

 

 Atendem às necessidades das causas de Lions Clubs International e da Fundação de Lions 

Clubs International: diabetes, meio ambiente, visão, câncer infantil, fome, socorro após 

catástrofes, juventude, humanitário 

 Demonstram criatividade e inovação 

 Alcançam um impacto de escala e sustentabilidade a longo prazo 

 Usam os valores de Lions Clubs International para moldar experiências positivas e criar 

engajamento e conexão com a marca do Lions (isso também é conhecido como “elevar a 

marca do Lions”) 

 
Prazos  

 Todas as nomeações devem ser preenchidas e enviadas eletronicamente a Lions 

Clubs International até 31 de outubro para o email serviceactivities@lionsclubs.org .  

o Janeiro: Os vencedores são selecionados pelo Comitê de Atividades de Serviço da 

Diretoria de Lions Clubs International; Se selecionado como ganhador, o 

coordenador da equipe de serviços globais de distrito múltiplo (GST de DM) será 

notificado.  

o Março: Clubes vencedores recebem o prêmio de Lions Clubs International 

mailto:serviceactivities@lionsclubs.org
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 Qualquer nomeação enviada depois de 31 de outubro será desqualificada.  

 Observe que todas as nomeações devem ser enviadas eletronicamente. Lions Clubs 

International não aceitará formulários de inscrições em papel. 

 Os seguintes prazos são prazos orientadores para ajudar no processo de nomeações em 

nível local. 

 

o 1 de julho a 31 de outubro: As nomeações estão abertas  

o 15 de agosto: Prazo final para que os Assessores de Serviços do Clube e os Presidentes 

de Leos Clubes enviem eletronicamente uma nomeação ao Coordenador da Equipe 

Global de Serviços de Distrito (GST de D) 

o 15 de setembro: Prazo para o Coordenador da GST de D enviar eletronicamente uma 

nomeação ao Coordenador da Equipe Global de Serviços de DM (GST de DM) 

o 31 de outubro: Prazo para o Coordenador da GST de DM enviar eletronicamente uma 

nomeação a Lions Clubs International 

 

Processo de Nomeação 

Abaixo, você encontrará o processo do programa para Lions e Leos clubes, desde as diretrizes 

de nomeação até as expectativas de Leões e Leos a cada etapa. 

 

Prêmios de Leões e Leos 

 O assessor de serviço de Lions clube nomeará seu clube para o Prêmio de Serviço A 

Bondade Importa, que precisará ser endossado pelo atual presidente de clube. O presidente 

do Leo clube moneará seu clube para o Prêmio de Serviço A Bondade Importa, que deve 

ser endossado pelo atual conselheiro de Leo clube.   

 As nomeações de nível de clube são enviadas ao Coordenador da GST de Distrito, que 

então enviará uma nomeação ao Coordenador da GST de Distrito Múltiplo.   

 O Coordenador da GST de Distrito Múltiplo pode recomendar um Lions e um Leo clube para 

o prêmio a cada ano.   

 Os funcionários de Lions Clubs International analisarão as nomeações do Coordenador da 

GST de Distrito Múltiplo para recomendar a aprovação pelo Comitê de Atividades de Serviço 

da Diretoria de Lions Clubs International.   

 

Considerações 

 Se o clube indicado estiver em uma área sem distrito, o Leão coordenador enviará as 

nomeações a Lions Clubs International  

 Se o seu clube não tiver um assessor de serviços de clube para indicá-lo, um membro do 

gabinete do clube enviará a nomeação.  

 Se o distrito ou distritos múltiplos não tiverem o cargo de Coordenador da GST, o 

Governador de Distrito e/ou o Presidente de Conselho vão avançar com as nomeações para 

o  próximo nível.  
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Expectativas para Leões e Leos envolvidos no processo de nomeação 

Assessor de Serviços de Lions clube/Presidente de Leo clube:  

 Comece o processo de nomeação, baixando o formulário de nomeações e preenchendo 

com as informações necessárias, quando aplicáveis. 

 Preencha as informações sobre atividades de serviço no MyLion® e a seção “Descrição do 

projeto de serviço” deste formulário.  

 Procure pelo endosso do seu atual presidente de clube. 

 Envie eletronicamente o formulário de nomeações ao Coordenador da GST de Distrito assim 

que o endosso for recebido.  

o Certifique-se de fazer o acompanhamento com o Coordenador da GST de Distrito 

para garantir que eles recebam a sua nomeação. 

 

Coordenador da GST de Distrito:  

 Reúna o gabinete do distrito para analisar as nomeações de clube recebidas. 

o Consulte a seção “como avaliar as nomeações” abaixo para obter orientações sobre 

como julgar as nomeações recebidas. 

 Assim que você e o gabinete de seu distrito tiverem determinado as nomeações qualificadas 

para avançar para o nível de distrito múltiplo, endosse sua(s) nomeação(s) para o 

coordenador da GST de DM. 

 Envie eletronicamente as nomeações ao Coordenador da GST de Distrito Múltiplo. 

o Certifique-se de fazer o acompanhamento com o Coordenador da GST de DM para 

garantir que eles recebam a suas nomeações. 

 

Coordenador da GST de Distrito Múltiplo:  

 Reúna o conselho de governadores para analisar as indicações de clube recebidas do nível 

de distrito. 

o Consulte a seção “como avaliar as nomeações” abaixo para obter orientações sobre 

como julgar as nomeações recebidas. 

 Assim que você e seu conselho de governadores tiverem determinado a nomeação 

qualificada a ser enviada a Lions Clubs International, endosse sua nomeação para Lions 

Clubs International. 

 Envie eletronicamente a nomeação para Lions Clubs International. 

 Lions Clubs International vai notificá-lo pelos seguintes motivos: 

o Para confirmar o recebimento de sua nomeação 

o Se sua nomeação foi ou não vencedora 

 Lions Clubs International espera que o coordenador da GST de DM transmita as notícias 

recebidas para o nível de distrito e clube. 

o Lions Clubs International só se comunicará com o coordenador de GST de MD. 
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Como avaliar as nomeações 

 A seção a seguir ajudará os níveis de distrito e distrito múltiplo a classificar as nomeações 

recebidas para ajudar a determinar quais delas avançam para o próximo nível. 

 Saiba que: É altamente recomendável montar o gabinete de distrito em nível de distrito e o 

conselho de governadores no distrito múltiplo para ajudar a determinar quais nomeações 

avançam para o próximo nível. 

 

 

Questões de classificação a serem consideradas ao revisar as nomeações.  

 

As classificações devem ser consideradas em uma escala de 1-5 (1-mais baixa; 5-mais alta) 

para os seguintes critérios de quão bem o projeto de serviço nomeado: 
 

 Atende às necessidades das causas globais: diabetes, meio ambiente, visão, câncer infantil, 

fome, socorro após catástrofes, juventude, humanitário 

 Demonstra criatividade  

 Demonstra inovação  

 Alcança impacto de escala  

 Alcança sustentabilidade de longo prazo  

 Eleva a marca de Lions 

 

Reconhecimento dos vencedores! 

Abaixo estão as maneiras pelas quais os GSTs de DM podem ajudar a reconhecer e celebrar 

os vencedores dos prêmios. 

 

 Os clubes vencedores serão notificados até janeiro  

 Reconhecer o vencedor nas publicações e canais de mídias sociais locais de Leões ou Leos  

o Isso ajudará a promover o seu clube e a criar apoio comunitário aos seus eventos 

de serviço! 

 

 Preparar um comunicado de imprensa anunciando o vencedor. 

o Incluir uma foto do clube em ação em seu projeto de serviço! 

o Observar os sucessos específicos do projeto. 

 

 Garantir que o prêmio seja entregue ao clube vencedor em um evento de prestígio pelo 

dirigente de mais alta patente. 

o Convidar a imprensa para participar deste evento! 

 

 Lions Clubs International pode usar os seguintes meios para celebrar e reconhecer os 

vencedores do prêmio:  

o Blog de Lions Clubs International 
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o Revista LION 

o Mídia social de Lions Clubs International 

o Livreto da Convenção de Lions Clubes International 

 

Pronto para fazer sua nomeação? 

Formulário de indicação ao Prêmio de Serviço a Bondade Importa 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

o Página de destino do Prêmio de Serviço a Bondade Importa 

https://www.lionsclubs.org/resources/108133846
https://www.lionsclubs.org/pt/kindness-matters-service-award

