
Financiamento de Histórias de Sucesso da GAT* 
Distritos e Áreas sem Distrito 
 

 
                       *Anteriormente conhecido como Financiamento da GAT de Distrito 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
Contar histórias é a melhor maneira de compartilhar e comemorar o sucesso enquanto recebe fundos para apoiar as 

necessidades da sua área. 
 

O que: US$ 500 por distrito e 
área sem distrito 
 

Quem: Todos os distritos e áreas sem distrito 
Onde: Solicite on-line 

Quando: Até 1º de maio 
 

As solicitações dos distritos têm que ser feitas pelo governador de distrito, coordenador da GST, GMT e GLT de distrito ou 
secretário de gabinete registrado em Lions International para que sejam elegíveis aos fundos. 

As solicitações de áreas sem distrito devem ser feitas pelo Leão Coordenador registrado em Lions International para que 
sejam elegíveis aos fundos. 

 

REQUISITOS 

Para receber financiamento de história de sucesso, a história enviada tem que: 

 Estar nas suas próprias palavras 

 Envolver a Equipe Global de Ação para solicitações de distrito OU  

enfocar em serviço, quadro associativo e/ou liderança para solicitações de áreas sem distrito 

 Ter o mínimo de 350 palavras 

 Ter ocorrido nos últimos 3 anos 

 Descrever os resultados ou efeitos da história  

 Mostrar um impacto, inspirar alguém, ou permitir que o público aprenda algo 

AS MELHORES HISTÓRIAS VÃO ... 

CRIAR UMA CONEXÃO MANTER O FOCO 
  

• Faça o público se importar/preocupar com o resultado 
• Mostre como a história mudou você ou seu clube 
• Descreva eventos em detalhes para nos ajudar a visualizá-

los 
• Dê a sua opinião/perspectiva sobre os acontecimentos da 

história 

• Concentre-se em um tópico ou evento 
• Mantenha ao mínimo as listas, estatísticas e 

reconhecimentos 
• Evite incluir projetos ou eventos não relacionados à 

história 
• Mantenha as informações fluindo e relevantes à história 

 

 MOSTRA 
100 das melhores histórias recebidas serão apresentadas na Mostra Ação = Impacto na webpage da GAT.   

 

 Incentiva-se bastante o envio de imagens e vídeos para reforçar as solicitações  


