¨ Conseguir uma contribuição mínima
anual de US$100 per capita ao Fundo
Anual. (10 pontos)
Para se qualificar nesta categoria, o seu clube
precisa obter no mínimo 30 pontos. Qual foi a
pontuação do seu clube?

Faça a família do Rotary brilhar
Atividade exigida
Patrocinar ou participar de um Rotary Day6
para apresentar a entidade a não rotarianos.
Assinale um dos resultados abaixo:
¨P
 elo menos cinco associados do nosso
clube participaram de um evento de Rotary
Day. (10 pontos)
 nosso clube realizou um Rotary Day.
¨O
(15 pontos)
Desafio “Melhor Turma” — presidente do
clube (opcional)

¨ Conseguir que pelo menos 10% dos
associados do clube se juntem a um Grupo
de Companheirismo do Rotary ou Grupo
Rotarianos em Ação, para se conectarem com
pessoas de vários países que compartilham dos
mesmos interesses. (5 pontos)
¨ Ter pelo menos a metade do quadro associativo
do clube participando de uma sala de discussão
on-line no rotary.org. (5 pontos)
¨ Realizar um dia de carreira ou programa de
orientação profissional para jovens. (5 pontos)
¨ Implementar as novas diretrizes sobre a
identidade visual no site e nas páginas de mídia
social do clube. (5 pontos)

FAÇA O ROTARY
BRILHAR

¨ Patrocinar um novo Rotaract ou Interact Club.
(10 pontos)
¨ Patrocinar um novo Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário. (10 pontos)
¨ Patrocinar um novo Rotary Club. (20 pontos)
Para se qualificar nesta categoria, o seu clube
precisa obter no mínimo 40 pontos. Qual foi a
pontuação do seu clube?

¨O
 presidente do nosso clube se inscreveu
para a Convenção do RI de 2015 em
São Paulo antes de 31 de março. (5 pontos)
Atividades adicionais
¨ Conseguir que associados do clube (exceto
o presidente) se inscrevam até 31 de março
para a Convenção do RI de 2015 em
São Paulo. (5 pontos para cada associado
que se inscrever, com um máximo de
10 pontos)

	Para informações consulte Rotary Days (900B).
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Rotary Club de

Presidente do Rotary Club

Menção Presidencial

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue

Preencha este formulário e envie-o para o
governador do distrito até 31 de março.

Gary C.K. Huang

Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org

Presidente do RI, 2014-15
900A-14PT—(913)

Faça o Rotary Brilhar não é apenas o
lema para este ano — mas também um
pedido para que cada um de nós entre em
ação para fortalecer ainda mais o Rotary.
Assim, a Menção Presidencial de 2014-15
reconhecerá Rotary Clubs que entraram
em ação para aumentar o seu quadro
associativo, multiplicar o impacto dos seus
serviços humanitários e ampliar sua rede
de contatos.

Procedimento
Os clubes devem usar este formulário para
planejar e reportar suas conquistas no ano
rotário de 2014-15. Para se qualificarem à
Menção, é necessário obter uma pontuação
específica em cada uma das três categorias
de atividade, e realizar uma atividade exigida
por categoria. A menos que de outra forma
especificado, todas as atividades devem ser
realizadas e completadas entre 1° de julho de
2014 e 31 de março de 2015.
Os clubes devem preencher o formulário e
enviá-lo para o governador do distrito até
31 de março. Formulários enviados ao Rotary
Internacional não serão processados.
Os governadores devem fornecer ao RI
até 15 de abril os nomes dos clubes que se
qualificarem, e eles receberão reconhecimento
especial se pelo menos 50% de seus clubes se
qualificarem à Menção Presidencial.

Faça o crescimento do quadro
associativo brilhar
Atividade exigida
Conseguir um aumento real do quadro
associativo entre 1° de julho e 1° de março.

Assinale um dos resultados abaixo:
¨ Nosso clube conseguiu um aumento real de um
associado. (5 pontos)
¨ Nosso clube conseguiu um aumento real de
1-4%. (10 pontos)
¨ Nosso clube conseguiu um aumento real de
5-10%. (15 pontos)
¨ Nosso clube conseguiu um aumento real de
mais de 10%. (20 pontos)
Desafio “Melhor Turma” — presidente do clube
(opcional)
¨ O presidente do nosso clube apadrinhou dois
novos associados. (5 pontos)

¨ Recrutar cônjuges de um dos seus associados
para associação a seu clube ou a outro Rotary
Club. (5 pontos para cada cônjuge que se
tornar rotariano este ano, com um máximo
de 15 pontos).

Desafio “Melhor Turma” — presidente do
clube (opcional)

¨ Recrutar ex-rotaractianos ou ex-participantes
de programas do Rotary para associação a seu
clube ou a outro Rotary Club. (5 pontos para
cada ex-rotaractiano ou ex-participante de
programa do Rotary que se tornar rotariano
este ano)

Atividades adicionais

Para se qualificar nesta categoria, o seu clube
precisa obter no mínimo 30 pontos. Qual foi a
pontuação do seu clube?

Atividades adicionais
¨ Estabelecer e alcançar as metas de
desenvolvimento do quadro associativo para
2014-15 usando o Rotary Club Central.
(5 pontos)
¨ Assegurar que cada associado do clube tenha
um perfil no Meu Rotary. (5 pontos)
¨ Incentivar o engajamento, assegurando que
cada associado tenha um papel específico nas
metas de capacitação de líderes do seu clube
para este ano, seja em posição de liderança ou
como membro de comissão, subcomissão ou
iniciativa do clube.1 (5 pontos)
¨A
 umentar em pelo menos 1% o índice de
retenção do quadro associativo do seu clube em
relação ao ano passado. (5 pontos)
¨A
 umentar a diversidade do quadro associativo
do clube, recrutando pelo menos dois novos
associados que pertençam a um grupo
demográfico (sexo, idade, profissão, etnia, etc.)
sub-representado no clube. (5 pontos)

Faça os serviços humanitários
brilharem
Atividade exigida
Participar de projeto humanitário local ou
internacional relacionado a pelo menos uma área
de enfoque do Rotary:2
¬

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

Assinale um dos resultados abaixo:

¨ Nosso clube completou esta atividade.
(10 pontos)

¨ Nosso clube completou esta atividade como

parte de um projeto financiado por Subsídio
Global. (15 pontos)

¨ O presidente do nosso clube fez uma doação
pessoal à Fundação Rotária. (5 pontos)
¨ Enviar e registrar as metas de doação à
Fundação Rotária de 2014-15 através do
Rotary Club Central. (5 pontos)
¨ Apoiar a erradicação da pólio através de
uma iniciativa de arrecadação de fundos
na comunidade ou realizar uma campanha
de conscientização pública para informar
as pessoas sobre as contribuições do
Rotary à erradicação da doença. (5 pontos)
¨ Ter pelo menos 10% dos associados do
clube cadastrados no programa de doações
periódicas do Rotary, o Rotary Direct.
(5 pontos)
¨ Patrocinar um Bolsista Rotary pela Paz ou
ajudar outro clube a fazer o mesmo.
(5 pontos)
¨ Conseguir pelo menos um novo Benfeitor,
membro da Sociedade de Doadores
Testamentários3 ou membro da Sociedade
Paul Harris4 no clube. (5 pontos)
¨C
 onseguir 100% de participação nas doações
ao Fundo Anual (onde todo associado
representativo contribui).5 (10 pontos)
	Para ideias, veja Capacitação de Líderes — Guia para
Elaboração de Programa (250).
2
	Para ideias, veja Áreas de Enfoque do Rotary (965).
3
	Para informações consulte Your Rotary Legacy (330)
(em inglês).
4
	Para informações consulte Sociedade Paul Harris
(099).
5
	Para informações consulte Todos os Rotarianos,
Todos os Anos (957) e Fundação Rotária — Guia de
Referência (219).
1

