
Prêmios do Quadro Associativo de Leo-Lions 

Ao orientar os Leos pelo caminho da afiliação, estamos efetivamente ajudando a 

fortalecer suas habilidades para servir e liderar - o que levará a um sucesso maior nas 

funções que exercerão como futuros líderes Leões. Lions Clubs International oferece 

dois certificados de premiação em reconhecimento aos Leões que orientam os Leos na 

decisão de se tornarem associados Leo-Lions e fundarem Lions clubes de Leo-Lion. 

Os dirigentes Leões têm que ter sido reportados em Lions Clubs International para se 

qualificarem para esses certificados especiais de premiação. 

Prêmio por Associados Prêmio pela Fundação de Clubes 

Os certificados de premiação do Quadro 
Associativo são concedidos aos 
conselheiros de Leo clubes, assessores 
de distrito Leo e assessores de distrito 
múltiplo Leo que facilitarem a transição 
de Leos para Leo-Lions entre 1º de 
julho de 2022 e 30 de junho de 2023. 

Explore os critérios abaixo para cada 
função específica. 

Conselheiros de Leo clubes: Facilitar a 
transição para Leo-Lions de cinco ou 
mais associados Leos de algum dos Leo 
clubes que patrocine. 

Assessores de distrito Leo: Facilitar a 
transição para Leo-Lions de quinze ou 
mais associados Leos de algum dos Leo 
clubes do seu distrito. 

Assessores de distrito múltiplo Leo: 
Facilitar a transição para Leo-Lions de 
trinta ou mais associados Leos de algum 
dos distritos do seu distrito múltiplo. 

Os certificados do Prêmio pela Fundação 
de Clubes são concedidos aos Lions clubes 
patrocinadores, governadores de distrito, 
assessores de distrito Leo e assessores de 
distrito múltiplo Leo pelas fundações de 
Lions clubes de Leo-Lion concluídas e 
aprovadas por Lions Clubs International 
entre 1º de julho de 2022 e 30 de junho de 
2023. 

Explore os critérios abaixo para cada 
função específica. 

Lions clubes: Patrocinar um ou mais Lions 
clube de Leo-Lion recém-fundado. 

Governadores distrito: Facilitar a 
fundação de um ou mais Lions clubes de 
Leo-Lion no seu distrito. 

Assessores de distrito Leo: Facilitar a 
fundação de um ou mais Lions clubes de 
Leo-Lion no seu distrito. 

Assessores de distrito múltiplo Leo: 
Facilitar a fundação de um ou mais Lions 
clubes de Leo-Lion no seu distrito 
múltiplo. 

Saiba mais sobre o Programa de Leo-Lion e os muitos benefícios deste tipo de associado 

Leão. 

https://www.lionsclubs.org/pt/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program

