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Solicitação do Programa de Subsídios para o Desenvolvimento da 
Liderança de Distrito Múltiplo e Distrito de 2019-2020 

O que é o Programa de Subsídios para o Desenvolvimento da Liderança de Distrito Múltiplo e Distrito? 

Nível de Distrito 
Múltiplo: 

Esse programa de subsídio oferece financiamento para o apoio do treinamento dos 
primeiros e segundos vice-governadores de distrito confirmados em nível de Distrito 
Múltiplo. As despesas elegíveis (consulte as Normas de Reembolso do Programa de 
Subsídios para o Desenvolvimento da Liderança de Distrito Múltiplo e Distrito) serão 
reembolsadas em um montante não superior a: 
 

• US$ 100 por primeiro vice-governador de distrito participante confirmado (sem 
exceder as despesas reais incorridas).  

• US$ 75 por segundo vice-governador de distrito participante confirmado (sem 
exceder as despesas reais incorridas).  
 

Todos os distritos múltiplos são elegíveis a participar deste programa de subsídio. Todas 
as solicitações devidamente preenchidas receberão um subsídio. 

Nível de Distrito: 
 

Este programa de subsídio oferece financiamento para apoiar o treinamento de presidentes 
de divisão dentro do distrito. As despesas elegíveis (consulte as Normas de Reembolso do 
Programa de Subsídios para o Desenvolvimento da Liderança de Distrito Múltiplo e Distrito) 
serão reembolsadas em um montante de até US$ 500.    
 
Todos os distritos são elegíveis a participar deste programa de subsídios, no entanto, o 
financiamento é limitado e nem todos os inscritos receberão um subsídio.  

Como funciona o processo de solicitação?   

Nível de Distrito 
Múltiplo: 

 

Todos os coordenadores da Equipe Global de Ação/Equipe Global de Liderança (GLT) de 
distrito múltiplo registrados no Lions Clubs International (1 por Distrito Múltiplo) são 
elegíveis para solicitarem fundos de subsídio, enviando uma Solicitação completa do 
Programa de Subsídios para o Desenvolvimento da Liderança de Distrito Múltiplo e Distrito 
de 2019-2020. 
 
Todas as solicitações completas serão aceitas. 
 

Nível de Distrito: 

Todos os coordenadores da Equipe Global de Ação/Equipe Global de Liderança (GLT) de 
distrito registrados no Lions Clubs International (1 por Distrito) são elegíveis para 
solicitarem fundos de subsídio, enviando uma Solicitação completa do Programa de 
Subsídios para o Desenvolvimento da Liderança de Distrito Múltiplo e Distrito de 2019-
2020. 
 
Todos os distritos são elegíveis a participar deste programa de subsídios, no entanto, o 
financiamento é limitado e nem todos os inscritos receberão um subsídio.  

Existe currículo designado para esses programas de treinamento? 

Nível de Distrito 
Múltiplo: 

A Divisão do Desenvolvimento da Liderança fornecerá orientação sobre os temas 
curriculares específicos a serem incluídos em cada programa de treinamento. O conteúdo 
adicional e/ou tópicos eletivos são determinados pelos responsáveis pelo treinamento no 
distrito múltiplo, incluindo o coordenador da Equipe Global de Ação GLT e deve ser 
designado para atender às necessidades distintas do distrito múltiplo.    
 
Primeiros Vice-Governadores de Distrito: o currículo de treinamento de primeiro vice-
governador de distrito em nível de distrito múltiplo é um componente-chave do programa 
de treinamento aprovado pela diretoria para primeiro vice-governadores/governadores de 
distrito eleitos e deve ser incorporado.  O currículo obrigatório será fornecido pela Divisão 
de Desenvolvimento da Liderança de Lions Clubs International em agosto de 2019. 
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Segundos Vice-Governadores de Distrito:  O programa de treinamento combina 
efetivamente o módulo de treinamento on-line (Fase 1) e um workshop de treinamento 
conduzido por um instrutor (Fase 2) para maximizar o aprendizado e atender às 
necessidades dos segundos vice-governadores de distrito. Apesar de se recomendar que 
os segundos vice-governadores de distrito sejam treinados usando ambos os 
componentes, a Fase 2 deve ser apresentada para que se qualifique a receber fundos 
deste programa de financiamento. O currículo do treinamento está disponível no website 
de Lions Clubs International. 
  

Nível de Distrito: 
O currículo de treinamento de presidente de divisão está disponível no website de Lions 
Clubs International.    
 

Para qual período esse subsídio deve ser usado? 
O Programa de Subsídios para o Desenvolvimento da Liderança de Distrito Múltiplo e Distrito de 2019-2020 
deve ser aplicado para o treinamento que ocorrer de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020. Por 
exemplo, um Distrito que realizar um treinamento para presidente de divisão pode escolher treinar os 
presidentes de divisão atuais ou esperar para o usar o subsídio para treinar os presidentes de divisão 
entrantes em 2020-2021 que são identificados posteriormente neste ano Leonístico.  
 
O que é preciso para obter o reembolso do programa de subsídio? 
Para receber reembolso do programa de subsídio, os seguintes itens precisam ser enviados para a Divisão do 
Desenvolvimento da Liderança de Lions Clubs International.  

1. Uma solicitação completa do Programa de Subsídios para o Desenvolvimento da Liderança de Distrito 
Múltiplo e Distrito de 2019-2020 deve constar nos registros da Divisão do Desenvolvimento de 
Liderança. 

2. Formulário de Reembolso do Programa de Subsídios para o Desenvolvimento da Liderança de Distrito 
Múltiplo e Distrito de 2019-2020 (preenchido com todas as despesas do programa de treinamento 
elegíveis detalhadas) 

3. Recibos para as despesas elegíveis (ver Normas de Reembolso do Programa de Subsídios para o 
Desenvolvimento da Liderança de Distrito Múltiplo e Distrito de 2019-2020 para informações 
adicionais) 

4. Folha de Presença Diária do Desenvolvimento da Liderança (com assinaturas dos participantes como 
certificação de participação) 

5. Agenda ou resumo de todos os dias do programa de treinamento 
6. Relatório de Avaliação Final do Desenvolvimento da Liderança preenchido 

 
É muito importante que as Solicitações de Reembolso sejam apresentadas prontamente e recebidas dentro de 
60 dias da conclusão do programa de treinamento, de acordo com as normas de Lions Clubs International. 
Solicitações de reembolso recebidas após 60 dias não são mais elegíveis para receber o reembolso. 
 
O reembolso será feito em nome do distrito múltiplo/distrito aplicável. 

Para onde se deve direcionar os formulários preenchidos ou dúvidas? 
Por e-mail para a Divisão do Desenvolvimento da Liderança no leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Por correio para:    
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
 
Por telefone: 630.468.7117  

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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Preencha e envie este formulário para reservar fundos do Programa de Subsídios para o 
Desenvolvimento da Liderança de Distrito Múltiplo e Distrito aplicável a distrito múltiplo ou distrito. 
A Divisão do Desenvolvimento da Liderança confirmará recebimento de todas as solicitações do 
programa de subsídio completas. 

A aprovação prévia de treinamento da Divisão de Desenvolvimento de Liderança de Lions 
Clubs International é obrigatória para reservar fundos. As confirmações das solicitações 
aprovadas serão fornecidas. 
 
 
Parte 1: Tipo e Detalhes do Programa de Treinamento:  
 
Indique o tipo de programa de treinamento e forneça informações desse programa. 

• SUBSÍDIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA – PROGRAMA DE DISTRITO 
MÚLTIPLO - Este programa de subsídio oferece fundos para apoiar o treinamento do primeiro 
e segundo vice-governadores de distrito em nível de distrito múltiplo.  
 

Programa de Distrito Múltiplo – Treinamento para o Primeiro Vice-Governador de 
Distrito 
 

 

Programa de Distrito Múltiplo – Treinamento para o Segundo Vice-Governador de 
Distrito 
 

Número do Distrito Múltiplo:  

• Número esperado de primeiros 
vice-governadores de distrito  
 

 

Data(s) do Programa 
 

 

Local do Programa 
 

 

A agenda/descrição do programa deve ser fornecida com a solicitação para aprovação 

Número do Distrito Múltiplo:  

• Número esperado de segundos 
vice-governadores de distrito 
 

 

Data(s) do Programa 
 

 

Local do Programa 
 

 

A agenda/descrição do programa deve ser fornecida com a solicitação para aprovação 
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• SUBSÍDIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA – PROGRAMA DE DISTRITO - Este 
programa de subsídio oferece fundos para apoiar o treinamento dos presidentes de divisão 
dentro do distrito. 

 

Programa de Distrito – Treinamento do Presidente de Divisão 

Número do Distrito:  

• Número esperado de presidentes de 
divisão 

 

Data(s) do Programa 
 

 

Local do Programa 
 

 

A agenda/descrição do programa deve ser fornecida com a solicitação para aprovação 

 
Parte 2: Informações de Contato do Distrito Múltiplo/Distrito:   
Informações de contato do Coordenador da GLT da Equipe Global de Ação de DM/D: 
 

Nome do Coordenador da GLT de 
DM/Distrito 

 

Nº Associado do Coordenador  
 

Endereço de e-mail do 
Coordenador 

 

Nº de Telefone preferido  

Parte 3: Confirmações 

Selecione as afirmativas abaixo para confirmar sua compreensão sobre os detalhes do 
programa. 
 
      Entendo que o envio desta solicitação reserva fundos e que o reembolso será baseado nas Normas 

de Reembolso do Programa de Subsídios para Desenvolvimento da Liderança de Distrito Múltiplo e 
Distrito e na despesa real incorrida. 

Entendo e reconheço que o programa de treinamento deve ser baseado no currículo aprovado pela 
diretoria de Lions Clubs International para esses programas.  

Entendo que os fundos reembolsados serão enviados ao distrito múltiplo ou distrito aplicável de 
acordo com as Normas de Reembolso do Programa de Subsídios para o Desenvolvimento da 
Liderança de Distrito Múltiplo e Distrito.   

 

Assinatura do Coordenador da GLT da Equipe Global de Ação de DM/Distrito: 
 
________________________ _____________________________  ___________ 
Nome em letra de forma   Assinatura                     Data 
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Parte 4: Aprovações da Solicitação: 
 
 
DO SUBSÍDIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA - PROGRAMA DE DISTRITO 
MÚLTIPLO 
 
 
Nº do Distrito Múltiplo: ________ 
 
Presidente de Conselho: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nome em letra de forma   Assinatura                     Data 

 
 
DO SUBSÍDIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA - PROGRAMA DE DISTRITO  
 
 
Nº do Distrito: ________ 
 
Assinatura do Governador de Distrito: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nome em letra de forma   Assinatura                     Data 

 
 
 
 
Parte 5: Encaminhamento da Solicitação 
 
Por e-mail para a Divisão do Desenvolvimento da Liderança no 
leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Pelo correio para:    
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842 USA  
 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Text10: 
	Text11: 
	Check Box12: Off
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 


