Invista no futuro de sua comunidade, incite fortes valores éticos
e a autoconfiança nos jovens, compreendendo os desafios
enfrentados por eles!
O Programa RYLA – Prêmios Rotários de Liderança Juvenil – adotado pelo
Rotary International em 1971 oferece a pessoas de 14 a 30 anos de idade
oportunidades de desenvolver habilidades e aprender sobre os valores do
Rotary de prestações de serviços, altos padrões éticos e promoções da paz.
O programa busca desenvolver nos jovens a capacidade de liderança e
cidadania, bem como promover o crescimento pessoal. Este ano, o RYLA I,
para jovens de 14 a 17 anos e o RYLA II, para jovens entre 18 a 30 anos
serão realizados no mesmo dia, simultaneamente.

Objetivos do RYLA:
Demonstrar o respeito e a
preocupação do Rotary com a
juventude, capacitar os jovens
a desenvolver o papel de
líderes de maneira responsável
e eficaz, Incentivar a liderança
contínua e significativa de
jovens por outros jovens e
homenagear publicamente
jovens que prestem serviços a
comunidade.

ESTÃO ABERTAS
AS INSCRIÇÕES
Justamente
por tratar de um PRÊMIO DE LIDERANÇA JUVENIL, assim deverão os clubes tratarem o assunto,
PARA O RYLA
contemplando-se
na verdade os jovens com a possibilidade de sua participação.
ANO ROTÁRIO
2014-15
LOCAL: CAMP de São Bernardo do Campo, Rua

Quem pode participar do RYLA ?
Jovens com idade entre 14 a 18 anos
incompletos (RYLA I ) e jovens com idade entre
18 a 30 anos incompletos (RYLA 2) que sejam
líderes em potencial, cooperativos,
comunicativos, bons alunos ou bons
profissionais e atuantes em suas comunidades.

Suécia, nº 500, São Bernardo do Campo – SP.
DATA: 23 de Maio de 2015 (sábado)
HORÁRIO: 8h às 18h.
SELEÇÃO E INDICAÇÃO DOS JOVENS PELOS CLUBES:
01º de Março a 20 de Abril de 2015.

LIMITE INICIAL DE INSCRIÇÃO DE UM JOVEM POR CLUBE:
20 de Abril de 2015.
(A partir dessa data, havendo interesse e disponibilidade de vagas, os clubes
poderão inscrever mais de um jovem.)

INVESTIMENTO POR JOVEM INSCRITO:
R$ 30,00 (trinta reais)* por inscrição.
Dados para depósito: Associação dos Rotarianos Distrito 4420,
Caixa Econômica Federal, Agência 3216, conta corrente 98-9, CNPJ
66.663.949/0001-80.
(*Este valor deve ser pago pelo Rotary Club o qual está indicando o jovem.
Nenhum valor deverá ser cobrado do jovem participante.)

INSCRIÇÕES: O clube patrocinador deverá enviar a Ficha de Inscrição anexa (preenchida, assinada e
digitalizada), um curriculum do jovem, mais o comprovante de depósito da Taxa de Inscrição até 20 de Abril
de 2015 para o e-mail secretaria@rotary4420.com.br, aos cuidados de Celeste, com cópia para
denise.masselco@hotmail.com e arlindasue@gmail.com (Arlinda Matsue Sueyoshi – Secretária Distrital).
TRANSPORTE: O Rotary Club indicante é responsável pelo transporte do jovem até o local, bem como sua
permanência no mesmo até o retorno ao seu lar. Recomendamos que o jovem seja acompanhado até o local
por um Rotariano responsável, de forma que ele se sinta seguro até se entrosar com os demais participantes.
Entretanto, está sendo estudada junto a Governadoria uma
alternativa de transporte.
QUER PATROCINAR UM JOVEM, MAS NÃO SABE QUEM INDICAR?
Se o seu Rotary Club patrociona um Rotaract Club ou um Interact Club
certamente eles conhecem jovens em potencial ou formas de reconhecêlos. Se não, converse com a Coordenadora e patrocine um jovem do
nosso cadastro de jovens interessados.

Vamos reconhecer nossos jovens e fazê-los brilhar!
Aguardamos as indicações do seu Rotary Club!
Denise Masselco
Coordenadora Distrital de Ryla – Ano Rotário 2014-15
Rotary Club Santo André Alvorada
E-mail: denisse.masselco@hotmail.com
Telefones de Contato: (11) 97374-9462/98346-9462 (Vivo)
Santo André, 24 de Fevereiro de 2015.

PROGRAMAÇÃO - RYLA I
8h às 9h

–

Recepção dos participantes, credenciamento e café da manhã
Com a presença de Interactianos do Distrito 4420
9h00
–
Abertura pelo Governador Hiroshi Shimuta
9h30 às 10h –
1ª Exposição – O Rotary e seus projetos humanitários
10h10 às 10h40 – 2ª Apresentação – Grupo Anjos de Luz
Coffe break.
11h às 11h30 –
11h30 às 12h –

3ª Exposição – Geração Y e Z: Quem somos e o que queremos?
(E o que querem de nós?)
4ª Exposição - O Poder da Comunicação.

Almoço.
13h30 às 15h –
15h às 15h30 –
15h30 às 16h –

5ª Exposição –– Sem Medo e Sem Vergonha.
6ª Exposição –– Atividade Educativa
7° Exposição –– Qual a proposta para as Novas Gerações?

Coffe break.
16h 10

–

Manifestação do Representante Distrital de Rotaract
Gustavo Ricardo Batista

16h25

–

Manifestação do Representante Distrital de Interact
Rafael Geromel

16h 40
16h55

–
–

Manifestação do Representante Distrital do RotaryKids
Manifestação da Presidente do ROTEX Distrito 4420
Larissa Hollo

17h10

–

Levando o Ryla pra casa (A importância do programa pros jovens)

17h30
finais
17h50
18h

–

Premiações, entrega de certificados de participação, agradecimentos e avisos

–
–

Encerramento pelo Governador do Distrito e Coordenadora do programa
Término das atividades.

RYLA I – Formulário de inscrição
Destinado a jovens na faixa etária dos 14 aos 18 anos incompletos
Nome :
Data e local de nascimento :
Endereço completo :
E.mail :
Tel. Residencial :
Tel. Celular :
Nomes e telefones das pessoas responsáveis para contato, em caso de
emergência :

Escola :
Explique em poucas linhas, porque deseja participar do RYLA :

Declare necessidades ou cuidados especiais, se houver e necessitar :
Declaro verdadeiras as informações prestadas, bem como concordo em seguir as orientações e
regras do programa estabelecido pela organização do RYLA, sob risco de desligamento a
qualquer momento, cujo único compromisso da organização será a comunicação com o
responsável para deixar o local do evento.

Local e data :
Assinatura :
Assinatura dos pais ou responsável:
Clube patrocinador :
Assinatura do Presidente do clube :
O clube patrocinador deverá enviar esta ficha preenchida, assinada e digitalizada, um
curriculum do jovem, mais o comprovante de depósito da taxa no valor de R$ 30,00
(trinta reais), na conta corrente da Associação dos Rotarianos Distrito 4420, Caixa
Econômica Federal, Ag. 3216 c/c 98-9 (CNPJ 66.663.949/0001-80), no prazo da
inscrição, para o e-mail secretaria@rotary4420.com.br, aos cuidados de Celeste, com
cópia para denise.masselco@hotmail.com e arlindasue@gmail.com (Arlinda Matsue
Sueyoshi – Secretária Distrital).

RYLA II – Formulário de inscrição
Destinado a jovens na faixa etária dos 18 aos 30 anos incompletos
Nome :
Data e local de nascimento :
Endereço completo :
E.mail :
Tel. Residencial :
Tel. Celular :
Nomes e telefones das pessoas responsáveis para contato, em caso de
emergência :

Escola :
Explique em poucas linhas, porque deseja participar do RYLA :

Declare necessidades ou cuidados especiais, se houver e necessitar :
Declaro verdadeiras as informações prestadas, bem como concordo em seguir as orientações e
regras do programa estabelecido pela organização do RYLA, sob risco de desligamento a
qualquer momento, cujo único compromisso da organização será a comunicação com o
responsável para deixar o local do evento.

Local e data :
Assinatura :
Clube patrocinador :
Assinatura do Presidente do clube :
O clube patrocinador deverá enviar esta ficha preenchida, assinada e digitalizada, um
curriculum do jovem, mais o comprovante de depósito da taxa no valor de R$ 30,00
(trinta reais), na conta corrente da Associação dos Rotarianos Distrito 4420, Caixa
Econômica Federal, Ag. 3216 c/c 98-9 (CNPJ 66.663.949/0001-80), no prazo da
inscrição, para o e-mail secretaria@rotary4420.com.br, aos cuidados de Celeste, com
cópia para denise.masselco@hotmail.com e arlindasue@gmail.com (Arlinda Matsue
Sueyoshi – Secretária Distrital).

