Bolsa de estudos do Instituto Avançado de Liderança
Leonística (ALLI) para Leo a Leão
Os Institutos Avançados de Liderança Leonística (ALLI) visam desenvolver
habilidades nos líderes Leões para prepará-los para as responsabilidades de
liderança em âmbito de divisão, região e distrito. A bolsa de estudos para Leo a
Leão reduz o obstáculo financeiro que este associado encontra quando busca
treinamentos por meio de fundos reembolsáveis que são concedidos para cobrir as
despesas relacionadas a programas.
A bolsa de estudos do ALLI para Leo a Leão oferece apoio financeiro a oito
associados Leo a Leão, um associado por área jurisdicional (AJ), para participar do
Instituto de Liderança Leonística Avançada da respectiva AJ em 2020-2021.
Informe-se mais sobre o ALLI. Verifique novamente a programação do ALLI de
2020-2021 a ser publicada em maio de 2020.

Expectativas
Os bolsistas têm que cumprir com as expectativas para com os formandos do
ALLI.
Também se espera que os bolsistas Leo a Leão do ALLI ajudem a promover os
benefícios do programa Leo a Leão. Isso inclui escrever um blog que será
publicado no site do Lions Clubs International e plataformas da mídia social.
Também se pode solicitar aos formandos que ajudem os representantes de Leo a
Leão junto à diretoria com as iniciativas de liderança, participem de webinars,
contribuam com postagens para o grupo de Leo a Leão no LinkedIn e participem
de possíveis oportunidades como oradores na LCICon.

Incentiva-se que os formandos de Leo a Leão do ALLI procurarem possíveis
oportunidades para compartilhar sua experiência e ajudar com workshops de
habilidades de liderança nos fóruns Leonísticos de distrito, distrito múltiplo ou área
jurisdicional.

Qualificações do candidato
O candidato que se qualifica para uma bolsa de estudos do ALLI para Leo a Leão
tem que estar em dia com as suas obrigações junto a LCI em um Lions clube ativo
e ter concluído com êxito um mandato relatado em alguma das posições de
liderança a seguir:





Presidente de Leo clube
Presidente de distrito múltiplo ou distrito Leo
Assessor de distrito múltiplo ou distrito Leo
Presidente de Lions clube
□
Mas ainda não ter alcançado a posição de primeiro vice-governador de
distrito
□
Os Leões que estejam no momento servindo como presidente de clube
serão considerados conforme a disponibilidade de espaço.

Os candidatos também têm que:
 se dispor a participar de todos os dias do instituto.
 Enviar a solicitação de bolsa de estudos do ALLI para Leo a Leão de acordo
com o mesmo prazo da inscrição no Instituto Avançado de Liderança
Leonística.
 Enviar a inscrição para o Instituto Avançado de Liderança Leonística até a
data do prazo que conste nela.

Financiamento através da bolsa de estudo
A bolsa de estudos do ALLI para Leo a Leão é um programa de reembolso
financeiro. Os beneficiários receberão um reembolso máximo de US$ 1.375,00 por
despesas elegíveis incorridas como resultado da participação no Instituto Avançado
de Liderança Leonística. As despesas elegíveis incluem viagens (passagem aérea,
bilhetes de trem etc.), refeições durante os dias de viagem de ida e volta de um
instituto e a taxa de participação no ALLI de US$ 125,00. Os custos de viagem não

relacionados às datas das sessões do instituto e despesas pessoais (lavanderia,
serviço de quarto, gorjetas, lanches etc.) não serão reembolsados.
A hospedagem durante o instituto de três dias é oferecida aos participantes sem
custo adicional, bem como café da manhã no primeiro dia até o almoço no terceiro
dia.
Para o reembolso das despesas elegíveis é necessário:
 Conclusão das sessões do Instituto Avançado de Liderança Leonística
 Envio do relatório de despesas em conformidade com as regras de reembolso
de LCI, incluindo cópias de todos os recibos de pagamento (passagem aérea,
transporte terrestre, cartões de embarque de companhias aéreas, refeições
durante os dias de viagem etc.)
 Incluir a postagem de blog escrito feita em até duas semanas após a
conclusão do instituto junto com o relatório de despesa da bolsa de estudos
do ALLI para Leo a Leão

Inscrição
Os Leos a Leões que atenderem a essas qualificações podem solicitar a Bolsa de
Estudo do ALLI para Leo a Leão.
Todas as solicitações de bolsa de estudo do ALLI para Leoa Leão serão analisadas
pelo Comitê de Bolsas de Estudo. As solicitações aprovadas serão encaminhadas
ao Departamento de Institutos de Liderança para estudo.
IMPORTANTE: Os candidatos a bolsas de estudos TÊM TAMBÉM QUE
ENVIAR a inscrição no Instituto Avançado de Liderança Leonística de 2020-2021
separadamente e enviar para o e-mail ou número de fax indicado no formulário do
ALLI da respectiva AJ. A programação do ALLI de 2020-2021 estará disponível
em maio de 2020 em www.lionsclubs.org.

