
APRESENTAÇÃO

O Programa de Excelência do Ano LEOístico 2018-19, consiste no cumprimento das Metas 
do Gabinete Distrital visando o crescimento saudável do LEO Clube como Movimento.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO

O Período de Realização compreende de 01 de Agosto de 2018 a 30 de Maio de 2019.

COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Todas as atividades realizadas deverão ser apresentadas por meio dos relatórios de 
atividades trimestrais, onde devem ser anexadas fotos da atividade, sendo 
complementadas através de mídias e outros documentos que atestem a realização da 
mesma, que deverão ser enviadas diretamente ao Gabinete do Distrito LEO LA-4 através 
do e-mail: distritoleola4@gmail.com.

QUALIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS CLUBES

Para receber o título de “Vice-presidente Excelência – AL 2018/2019” serão qualificados 
os CC.LEO que cumprirem as metas do Programa “Um Vice Excelente”, a seguir 
apresentados. Os CC.LEO receberão premiação na forma de troféus e certificados de 
acordo com sua colocação. 

ITENS DO PROGRAMA 
-  Um Vice Excelente   -

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

São atividades de cumprimento obrigatório e dentro dos prazos estabelecidos:

 Pagamento integral da Taxa Distrital até 30 de setembro de 2018 com cópia do 
comprovante aos Tesoureiros Distrital e Gabinete do Distrito LEO LA-4.

 Clube ter Realizado eleições/indicações de novos Dirigentes do Clube para o Ano 
Leoístico 2019-2020 e envio de LEO-72 a Associação Internacional de Lions 
Clubes, via página web (MyLCI), com cópia de arquivo (pdf) para o Distrito LEO 
LA-4 até o dia 30 de Abril de 2019.

ATIVIDADES EFETIVAS



 Participação do (a) vice - Presidente na capacitação no Seminário de Dirigentes do 
Distrito LEO LA-4 para o AL 2018-2019, nos dias 04 e 05 de agosto, em Mombaça. 

 Participação da Diretoria Executiva do Clube – Presidente, Vice, Secretário, 
Tesoureiro – nos Eventos Distritais Oficiais – IDEL/Jogos JCM e Conferência 
Distrital; e pelo menos 1 (um) Encontro de sua Região. 

 Presidir pelo menos 12 reuniões de seu clube durante todo o ano leoístico, assim 
capacitando-o para posteriormente assumir tal função.

 Realizar pelo menos 02 (duas) atividades de serviço mensal junto ao seu clube.

 Realizar pelo menos 01 (uma)  instrução/dinâmica em seu clube  a cada trimestre.

 Promover um instituto de lideranças interno em seu clube, visando a auto 
avaliação do movimento em sua  cidade. Sugestão de tema: O LEOísmo que eu 
quero, eu pratico? 

 Produzir um vídeo alusivo aos 50 anos de movimento no Brasil junto ao seu clube, 
onde vocês mostrem o que é ser LEO.  Postar os mesmos nas redes sociais oficiais 
de seus clubes.

- O vídeo deverá ter no máximo 6 minutos e no mínimo 3
- Será desconsiderado os vídeos com atitudes e palavras baixo calão
-  Prazo para a conclusão e entrega 30 de abril de 2019.

“A liderança é uma poderosa combinação de estratégia e caráter. Mas se tiver de passar 
sem um, que seja estratégia”. 

Avante  Distrito LEO  LA-4 !!!


