Bolsa de estudos para o Embaixador de
Intercâmbio Cultural de Leo a Leão

Os Embaixadores de Intercâmbio Cultural de Leo a Leão têm a oportunidade de se
conectarem e compartilharem suas experiências como Leos a Leões com
associados de todo o mundo.
Com o apoio financeiro das Bolsas de estudo para embaixadores de intercâmbio
cultural, um Leo a Leão de cada área jurisdicional (AJ) será designado a um fórum
de AJ diferente da sua, a fim de obter novas perspectivas e novas ideias sobre
liderança e serviço, enquanto aprende sobre a rica cultura das pessoas que vivem
naquela região do mundo. Por exemplo, um Leo a Leão da AJ 4 pode se inscrever
para participar do Fórum Pan-Africano da AJ 8. Embora os candidatos possam
indicar suas tarefas preferidas no fórum, as indicações finais das tarefas serão feitas
pelo Comitê de Bolsas de Estudo.

Expectativas
Os bolsistas representarão suas áreas jurisdicionais e participarão de sessões e
eventos do fórum anfitrião durante as datas programadas. Os embaixadores de
intercâmbio cultural de Leo a Leão também participarão de eventos de serviços do
fórum para aprender sobre as diferenças e semelhanças entre as necessidades da
comunidade e os conceitos de eventos de serviço da região.
Depois de retornarem para suas regiões, os embaixadores de intercâmbio cultural
de Leo a Leão devem compartilhar as informações e experiências obtidas nesta
oportunidade com outros associados durante eventos de distrito, distrito múltiplo e
AJ.

Cada embaixador de intercâmbio cultural de Leo a Leão deve escrever um blog
sobre as experiências adquiridas durante os fóruns, incluindo eventos sociais e de
serviço. Os blogs serão publicados no site de Lions Clubs International e
plataformas da mídia social. Além do blog, espera-se que os embaixadores também
ajudem a promover os benefícios do programa de Leo a Leão, e se pode solicitar
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.

Qualificações do candidato
Os candidatos que se qualificam a uma bolsa de estudos para o embaixador de
intercâmbio cultural de Leo a Leão têm que estar em dia com as suas obrigações
junto a LCI em um Lions clube ativo e ter concluído com êxito um mandato
reportado em alguma das posições de liderança a seguir:





Dirigentes de Leo clube
Presidente de distrito múltiplo ou distrito Leo
Assessor de distrito múltiplo ou distrito Leo
Dirigentes de Lions clube

Os candidatos também têm que:
 Possuir os seus documentos atualizados para viajar.
 Estar disponíveis durante as datas do fórum designado.
 Comprometerem-se em participar de um fórum designado a eles após
confirmação por escrito da aceitação.
 Enviar a solicitação da bolsa de estudo para Leo a Leão antes do
encerramento do prazo em 3 de abril de 2020.

Financiamento através da bolsa de estudo
A bolsa de estudos para o embaixador de intercâmbio cultural de Leo a Leão é um
programa de reembolso financeiro. Os beneficiários receberão um reembolso
máximo de US$ 2.625,00 por despesas elegíveis incorridas como resultado da
participação neste programa. As despesas elegíveis incluem viagens (passagem
aérea, bilhetes de trem etc.), refeições durante os dias de viagem de ida e volta do
fórum e refeições e hospedagem durante as datas do fórum. Despesas relativas a

itens pessoais e custos adicionais de viagem não relacionados ao programa não
serão reembolsados pela bolsa de estudos para o embaixador de intercâmbio
cultural de Leo a Leão.
Para o reembolso das despesas elegíveis é necessário:
 Concluir a participação no fórum, participação em sessões/eventos e pelo
menos um evento de serviço
 Enviar o relatório de despesas em conformidade com as regras de reembolso
de LCI, incluindo cópias de todos os recibos (passagens e cartões de
embarque.)
 Incluir a postagem de blog escrito feita em até duas semanas após a
conclusão do fórum junto com o relatório de despesa da bolsa de estudos de
embaixador de intercâmbio cultural de Leo a Leão

Solicitação
Os Leos a Leões que atenderem às qualificações deste programa podem solicitar a
Bolsa de Estudo para os Embaixadores de Intercâmbio Cultural de Leo a Leão.
Todas as solicitações de bolsa de estudo para embaixadores de Leo a Leão serão
analisadas pelo Comitê de Bolsas de Estudo.
Os bolsistas aprovados serão contatados dentro de três semanas após o envio.
Os candidatos terão uma semana para aceitar o fórum designado para confirmar
sua participação no programa.
Consulte em breve a página de eventos no site de Lions Clubs International para as
datas dos fóruns de 2020-2021.

