DIRETRIZES PARA AUMENTAR A EFICÁCIA
DOS ROTARY CLUBS
Fundação Rotária
Estas diretrizes foram elaboradas com base no Plano de Liderança do Clube para ajudar os clubes a avaliar
sua situação atual e estabelecer metas para o ano seguinte. Cada seção deste material inclui sugestões de estratégias para o alcance das metas pelos clubes, embora estes sejam incentivados a desenvolver alternativas
próprias. Os presidentes eleitos devem preencher o formulário com a assessoria de outros líderes do clube e
submeter uma cópia aos governadores assistentes até 1° de julho.

Fundação Rotária

Situação atual
Status de qualificação do distrito  

Qualificado

Pendente

Incompleto

Relacione as atividades de Subsídio Distrital de que seu clube faz parte atualmente:
1.
2.
Relacione as atividades de Subsídio Global de que seu clube faz parte atualmente:
1.
2.

O clube desenvolveu no ano passado os seguintes projetos educacionais, promocionais e de captação de
recursos para o Pólio Plus:
1.
2.
3.
Número de Bolsistas
Rotary pela Paz que o
clube indicou no ano
passado

Número de Bolsistas
Rotary pela Paz selecionados pelos curadores
no ano passado

Quantia contribuída no
ano passado ao Desafio
200 Milhões de Dólares
do Rotary

Quantia contribuída no
ano passado ao Fundo
Anual para Programas

Número de ex-participantes de programas da Fundação Rotária contatados pelo distrito
Número de rotarianos
que são

Contribuintes Especiais
da Fundação Rotária

Membros da Sociedade
Arch C. Klumph

Membros de
Sociedade Paul Harris

Membros da Sociedade de
Doadores Testamentários

Companheiros Paul Harris
Doadores Extraordinários

Benfeitores
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DIRETRIZES PARA AUMENTAR A EFICÁCIA
DOS ROTARY CLUBS
Fundação Rotária
Situação no futuro
Data em que seu clube deverá ser qualificado
O clube estabeleceu para o próximo ano rotário as seguintes metas relacionadas à Fundação Rotária:
1.
2.
3.
A meta do clube de arrecadação
ao Fundo Anual para Programas é

A meta do clube de arrecadação ao A meta do clube de arrecadação ao
Fundo Permanente é
Desafio 200 Milhões de Dólares do
Rotary para erradicar a pólio é

Subsídios Distritais da Fundação Rotária
1.
2.
Nosso clube se concentrará nas
seguintes áreas de enfoque da
Fundação Rotária
Subsídios Globais

Paz e prevenção/resolução de conflitos
Prevenção e tratamento de doenças
Recursos hídricos e saneamento
Saúde materno-infantil
Educação básica e alfabetização
Desenvolvimento econômico e comunitário

1.
2.
O clube irá desenvolver os seguintes projetos educacionais, promocionais e de captação de recursos para o
Pólio Plus:
1.
2.
3.
Número de Bolsistas Rotary
pela Paz

Indicados
Selecionados pelos curadores
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DIRETRIZES PARA AUMENTAR A EFICÁCIA
DOS ROTARY CLUBS
Fundação Rotária
Como o clube pretende alcançar as metas relacionadas à Fundação Rotária?
(marque todas as opções cabíveis)
Certificando-se de que a Comissão da Fundação Rotária está familiarizada com os programas da Fundação
e comprometida a conseguir apoio financeiro à entidade.
Conscientizando associados do clube sobre a importância do apoio financeiro à Fundação e a seus
programas.

Planejando a cada três meses uma reunião ordinária de clube que trate de assuntos da Fundação, especialmente em novembro, mês da Fundação Rotária.
Incluindo breve relato a respeito da Fundação em toda programação do clube.
Realizando apresentações para informar os associados sobre a Fundação.

Incentivando o presidente da Comissão de Clube da Fundação Rotária a participar do Seminário Distrital
da Fundação.
Usando subsídios da Fundação em apoio a projetos internacionais do clube.

Reconhecendo a participação dos associados do clube nos programas da Fundação Rotária e suas contribuições financeiras à entidade.
Providências a ser tomadas:

•

•

•

•

•
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