
 

 

Maneiras de utilizar seu Financiamento da GAT 
de Distrito 

O Financiamento da GAT de Distrito é de US$ 500 e está disponível para cada distrito, mediante a 
apresentação de uma história de sucesso. Mas o que um distrito pode fazer com US$ 500? 

Confira a lista abaixo para algumas ideias! 

Apoiar os clubes! 
• Fazer uma reunião para conhecer os presidentes de clube. 
• Enviar um bolo para os clubes nos dias de suas posses. 
• Comprar materiais de arte e realizar um dia de decoração do Cartaz sobre a Paz. 
• Comprar espaço em jornais locais, rádio e mídia social para promover os clubes. 

Usar em uma das nossas Causas Globais! 
• Comprar balas dietéticas para crianças diabéticas. 
• Doar brinquedos às alas infantis de um hospital local. 
• Plantar uma árvore. 
• Fornecer lanches para uma Caminhada Familiar Fitness e Reunião Social para cegos. 
• Comprar comida enlatada para um banco de alimentos local. 
• Doar para a Campanha 100 de LCIF ou para uma instituição de caridade local que 

apoiar uma de suas causas. 

Divulgar! 
• Atualizar o site do seu distrito. 
• Imprimir anúncios para o seu próximo evento. 
• Realizar evento de angariação de fundos com sorvetes em uma comunidade 

universitária local para recrutar estudantes. 

Agradar sua equipe da GAT! 
• Organizar um retiro da GAT para o seu distrito. 
• Realizar um evento da GAT na sua convenção de distrito. 
• Conceder prêmios por desempenho extraordinário. 
• Criar camisetas para a sua equipe. 
• Fornecer comida na sua próxima reunião da GAT. 

 

Dúvidas? Ideias? 
Se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar algumas ideias de como os distritos podem utilizar 
seus fundos, envie para GAT@lionsclubs.org. 
                         Gostaríamos muito de ouvir os seus comentários!  
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