METAS DA FUNDAÇÃO
2014-15

1. Erradicar a pólio: vamos terminar
o trabalho
2. Apoiar a única entidade caritativa
do Rotary, a Fundação Rotária,
através do nosso suporte contínuo
3. Garantir o progresso do nosso novo
modelo de subsídios, participando
de projetos educacionais e
humanitários sustentáveis
4. Promover a boa vontade, paz
e compreensão mundial,
divulgando o programa
Centros Rotary pela Paz
5. Enfatizar que o futuro da Fundação
Rotária depende de todos nós
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A IMPORTÂNCIA DAS METAS
A Fundação Rotária é uma organização
internacional bem-sucedida, cujas muitas
conquistas se devem ao trabalho exemplar
dos associados dos Rotary Clubs. Nossa Missão
de capacitar os rotarianos para que promovam
a boa vontade, paz e compreensão mundial
é ambiciosa e só pode ser alcançada com a
atuação e comprometimento contínuo de
todos. Anualmente, o presidente do
Rotary International escolhe um Lema
para guiar o mundo rotário e o chair do
Conselho de Curadores divulga as metas
da Fundação Rotária.
É importante estabelecer metas, pois elas nos
ajudam a determinar prioridades, planejar,
tomar decisões conscientes e transformar
sonhos em realidade. Quando as metas são
específicas, fáceis de gerenciar e realistas, elas
motivam as pessoas a se unirem para entrar
em ação. Com metas bem definidas, podemos
avaliar nosso progresso e, se necessário,
modificá-las conforme as circunstâncias.
Este folheto apresenta as metas da Fundação
Rotária aos rotarianos, devendo ser usado
sempre que forem solicitar uma doação,
planejar um projeto, doar FDUC ou organizar
atividades de arrecadação de fundos.
Como nossa missão é servir à humanidade,
nossas metas nos ajudam a fazer deste um
mundo melhor.

Prezados rotarianos,
Os curadores da Fundação Rotária definiram as seguintes
metas para 2014-15:
A erradicação global da poliomielite continua sendo a nossa
principal meta. Podemos nos orgulhar do sucesso que
tivemos até aqui na luta contra esta doença, mas precisamos
continuar nosso trabalho até que ela seja eliminada.
Do contrário, tudo o que fizemos até aqui terá sido em vão.
É importante continuarmos apoiando a Fundação
Rotária, a única entidade caritativa do Rotary, através
de contribuições ao Fundo Anual, Fundo de Dotação e
Fundo Pólio Plus. O bem que fazemos no mundo depende
exclusivamente das contribuições que recebemos.
Precisamos garantir que os clubes que nunca fizeram
uma contribuição à Fundação mudem este
comportamento este ano.
A nossa nova estrutura de subsídios foi lançada com
sucesso. Devemos continuar apoiando este modelo,
realizando projetos educacionais e humanitários
sustentáveis que beneficiem ainda mais as comunidades
nas quais atuamos.
A Missão da Fundação Rotária é capacitar os rotarianos
para que promovam a boa vontade, paz e compreensão
mundial. Vamos apoiar esta missão, promovendo e
divulgando os Centros Rotary pela Paz, cujo propósito
é criar uma rede de pessoas dedicadas à paz e resolução
de conflitos.
Cada um de nós tem a responsabilidade de prezar pelo
futuro da nossa Fundação Rotária para garantir que ela
continue fazendo o bem no mundo.
Muito obrigado pelo apoio de vocês. Tenho certeza de que
2014-15 será um ano de muito sucesso para nossa Fundação.
Atenciosamente,

John Kenny
Rotary Club de Grangemouth
Chair, Conselho dos Curadores da Fundação Rotária
de 2014-15

