Português

Homenageando associados que
fortalecem o quadro associativo
do Rotary
O programa de reconhecimento a
padrinhos de novos associados é uma
iniciativa aprovada pelo Conselho
Diretor do Rotary International a fim de
homenagear rotarianos que trazem novos
associados aos clubes. Todos os padrinhos
de associados admitidos ao Rotary a partir
de 1° de julho de 2013 podem receber um
distintivo de lapela com identificador que
indicará o número de novos associados
apadrinhados.

PROGRAMA DE
RECONHECIMENTO
A PADRINHOS
DE NOVOS
ASSOCIADOS
JUNTE-SE A LÍDERES:
www.rotary.org/myrotary/pt

Níveis

1 NOVO ASSOCIADO

Como funciona

Informações adicionais

É fácil garantir que os padrinhos de novos
associados sejam reconhecidos por seu apoio ao
Rotary. Para cada novo associado apadrinhado:

Adicione o novo associado ao quadro associativo
do clube o mais breve possível após sua cerimônia
de admissão.

Identificador azul

Faça o login em Meu Rotary. Entre em Gestão,
depois em Administração de Clubes.

2 A 3 NOVOS ASSOCIADOS
Identificador bronze

Adicione o novo associado ao seu clube. Forneça o
endereço de e-mail do novo associado para que ele
receba a mensagem de boas-vindas do Rotary.

Identificador prata

Encontre o nome do associado padrinho no campo
[Apadrinhado por] e clique nele. Se o novo associado
não foi apadrinhado por ninguém, selecione
[Informações do padrinho não fornecidas].

6 OU MAIS NOVOS
ASSOCIADOS

Procure o registro do associado padrinho e verifique
se o seu e-mail está listado, pois o endereço
eletrônico é necessário para que ele seja notificado
sobre itens de reconhecimento e níveis alcançados.

4 A 5 NOVOS ASSOCIADOS

Identificador ouro

Os padrinhos também terão oportunidades de
serem reconhecidos em uma área do site do
Rotary que será lançada em breve, assim como
em revistas regionais e outras publicações.
Associados que receberem o identificador ouro
e estiverem presentes na Convenção do Rotary
International serão convidados pelo presidente
do RI a participarem de um evento especial.

Clubes usando software com aplicativo
sincronizado de administração de clubes devem
adicionar novos associados em tal sistema e
identificar seus respectivos padrinhos onde
estiver indicado. Certifique-se de que haja um
endereço de e-mail para cada um dos associados
e envie o registro ao Rotary.
O Rotary enviará semanalmente aos clubes os
nomes dos padrinhos recentemente identificados
junto com os respectivos distintivos e identificadores do Rotary. Os presidentes devem homenagear
os padrinhos, entregando-lhes os distintivos e
identificadores durante as reuniões do clube.
Presidentes de clube, governadores e governadores
eleitos terão acesso a relatórios com um panorama
de todos os novos associados e seus padrinhos.
Se o padrinho não quiser receber reconhecimento,
deverá selecionar tal opção no e-mail que receber
do Rotary parabenizando-o por apadrinhar um
novo associado.
Se tiver alguma pergunta sobre este novo
programa, envie um e-mail para
membershipawards@rotary.org.

