FORMULÁRIO DO PRÊMIO PARA PRESIDENTE DE REGIÃO
Nome do Presidente de Região: ____________________________ Data: _________________
Nome do Clube: _________________________________________ Distrito: ______________
Número de associado: ____________________________________________
Para se qualificar, preencha os requisitos abaixo e envie o formulário ao governador de distrito
para que ele aprove. O formulário deve ser recebido pelo Departamento Ibero Americano antes
de 31 de agosto de 2017.
Sugere-se que o seguinte seja preenchido no prazo de 90 dias da Convenção Internacional ou
conforme especificado no seu Estatuto e Regulamentos de Distrito.
 Confirmar com o presidente de divisão que cada clube tenha pelo menos três projetos de
prestação de serviço planejados para o ano.
 Promover o Prêmio de Excelência de Clube e as ferramentas necessárias para apoiar os
clubes fortes.
Como foi promovido o Prêmio de Excelência? _______________________________
Ao longo do ano
 Incentivar todos os clubes a recrutar ativamente associados.
Ao final do ano
 Visitar cada clube da divisão e reporte os resultados e sugestões para ações futuras ao
presidente de divisão e ao governador de distrito.
 Certificar-se de que cada divisão realize três Reuniões do Comitê Assessor do Governador
de Distrito (reunião da divisão).
 Promover a participação nas convenções de distrito (sub e múltiplos) e na Convenção
Internacional durante a reunião da região, por email ou durante uma visita pessoal.
Como as convenções foram promovidas?
______________________________________
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 Promover os Cursos de Desenvolvimento da Liderança no website de LCI para todos os
associados durante a reunião da região, por email ou durante uma visita pessoal.
Como foram promovidos os cursos de Desenvolvimento da Liderança?
_________________________
 Reunir-se com o seu sucessor para compartilhar informações relacionadas à situação da
região e planos para ação futura.
 Realizar o Treinamento para Presidente de Divisão ou o Treinamento do Leão Orientador
Certificado durante o ano Leonístico 2015-2016 ou 2016-2017.
 Conclusão do Treinamento para Presidente de Divisão em _____________ (data)
 Conclusão do Curso do Leão Orientador Certificado em ____________ (data)
 Patrocinar uma reunião de região. Anexe uma cópia da agenda e da ata.
Ao final do ano Leonístico.
 Certificar-se de que todos estavam clubes com status ativo e que cada clube na região
corretamente elegeu os dirigentes do clube e de que eles tenham sido devidamente
reportados a LCI.
 No mínimo 25% dos clubes da região se qualificam aoPrêmio de Excelência de Clube.
Os clubes que conquistaram o prêmio na sua região incluem:
Nome do clube

Número do clube

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Confirmo que os requisitos acima foram cumpridos e que o presidente de região indicado se
qualifica ao prêmio:
Governador de Distrito: _________________________________________ Data:
_______________
Os formulários recebidos a partir do endereço de email registrado do Governador de Distrito
são considerados aprovados.
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