
RECONHECIMENTO 
INDIVIDUAL DA  
CAMPANHA



Reconhecer a Generosidade
As doações generosas merecem reconhecimentos generosos. A Fundação de Lions Clubs 
International oferece amplos programas de reconhecimento para agradecer aos indivíduos 
e clubes que promovem o serviço Leonístico por meio do apoio à Campanha 100: LCIF 
Impulsionando o Serviço. 

Reconhecimento 
Individual

Distintivo Base de  
Doador da Campanha 100

Adereços do Distintivo Base de Doador da Campanha 100

Frente/Verso Frente/Verso

Um distintivo base de doador da 
Campanha 100 é apresentado aos 
doadores que, cumulativamente, 
doarem US$ 100,00 à Campanha 
100. Os doadores que apoiam a 
Campanha 100 além do nível de 
US$ 100 recebem adereços de 
distintivo de acordo com os níveis 
de doação indicados acima.



Reconhecimento das Doações Extraordinárias e Principais

O reconhecimento das Doações Extraordinárias e Principais é 
apresentado aos doadores que submeterem uma promessa por 
escrito de + de US$ 25.000 ou cuja doação acumulada a partir 
de 1º de julho de 2017 é maior que US$ 25.000. Os doadores 
extraordinários e principais recebem seu distintivo e uma  
variedade de outros itens de reconhecimento.

Distintivo de Milhão de Dólares

Distintivo de Doador Extraordinário

Distintivo de Doador Principal

Cartões de Agradecimento e  
Mensagem de Esperança

Apresentado aos doadores que prometeram 
ou doaram + de US$ 1.000.000

Apresentado aos doadores que  
prometeram ou doaram entre  
US$ 100.000 e US$ 999.000

Apresentado aos doadores que 
prometeram ou doaram entre 
US$ 25.000 e US$ 99.999

Distintivos das Doações  
Extraordinárias e Principais

Os doadores Extraordinários e Principais recebem uma 
nota de agradecimento especial dos líderes da campanha 
e também são convidados a inspirar futuros Leões e Leos 
ao escreverem uma Mensagem de Esperança, entregue ao 
escritório de Melvin Jones em Oak Brook.

Pergaminho de Proclamação de Doadores 
Extraordinários e Principais



Muito obrigado pelo seu apoio à Campanha 100. Juntos, nosso trabalho e nossas doações 
financeiras pessoais para nossa fundação garantirão um futuro mais promissor pelos 
próximos 100 anos - e além.
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LCI e LCIF proporcionam igualdade de oportunidades

Doadores Contínuos
Os doadores que enviam promessas mensais ou anuais para a Campanha 100, ou 
que se inscrevem on-line para doações recorrentes de cartão de crédito, recebem: 

Sacola e  
Nota manuscrita 

Your name as inscribed above will be added to an honored list
of supporters on the Campaign 100 donor wall at International Headquarters

and your continued support will empower the service of Lions for years to come. 

PIP Dr. Jitsuhiro Yamada 
International Campaign Chairperson

Campaign 100

 PIP J. Frank Moore III
 International Campaign Vice Chairperson 

Campaign 100

In gratitude for your support of Campaign 100 as a Sustaining Donor,
Lions Clubs International Foundation is pleased to recognize:

Certificado dos Doadores 
Contínuos 

Reconhecimento aos Doadores Contínuos


