Metas da Fundação para
2013-14
1. Erradicar a pólio e alcançar nosso
sonho de um mundo livre da
doença.

FUNDAÇÃO
ROTÁRIA

2. Lançar nosso novo modelo de
outorga de subsídios com sucesso,
colocando o Plano Visão de
Futuro em prática em todo o
mundo.
3. Envolver-nos em atividades
e parcerias inovadoras para
construirmos um mundo mais
justo e pacífico.
4. Construir um senso de
propriedade e orgulho na nossa
Fundação, apoiando o Fundo
Anual, o Fundo Permanente e o
Fundo Pólio Plus.
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IMPORTÂNCIA DAS METAS
A Fundação Rotária é uma grande e bemsucedida organização internacional, cujas muitas
conquistas são alcançadas graças ao trabalho
exemplar dos associados dos Rotary Clubs. Nossa
Missão de capacitar os rotarianos para que possam
promover a boa vontade, paz e compreensão
mundial é ambiciosa, e só pode ser atingida
com ações concentradas e sustentáveis, e com o
comprometimento contínuo de todos. Anualmente,
o presidente do Rotary International escolhe um
lema para nortear o mundo rotário, e o chair do
Conselho de Curadores divulga as metas para a
Fundação Rotária.
O estabelecimento de metas ajuda a determinarmos
nossas prioridades e nos organizarmos melhor,
para assim tomarmos decisões cruciais que irão
materializar nossos sonhos. Quando específicas,
fáceis de gerenciar e realistas, as metas têm o poder
de motivar e conseguir a adesão das pessoas. Metas
bem definidas permitem mensurar o sucesso em
relação a seu alcance, e podem ser modificadas para
refletir a situação atual da organização.
Este folheto coloca as metas da Fundação Rotária
nas mãos dos rotarianos, devendo estas serem
levadas em conta sempre que houver planejamento
de projetos ou de captação de doações, designação
de FDUC ou atividades de arrecadação de fundos.
Como nossa missão é servir à humanidade,
precisamos de boas metas que nos ajudem a fazer
deste um mundo melhor.

Caros(as) rotarianos(as),
Os curadores da Fundação Rotária definiram
as seguintes metas para 2013-14:
Primeira — Erradicar a pólio e alcançar
nosso sonho de um mundo livre da doença.
A erradicação da pólio continua sendo nossa
maior prioridade. Este é um programa corporativo tanto
do Rotary International quanto da Fundação Rotária.
Até que o mundo seja declarado livre da pólio, este deve
continuar sendo nosso principal objetivo.
Segunda — Lançar nosso novo modelo de outorga de
subsídios com sucesso, colocando o Plano Visão de Futuro
em prática em todo o mundo. O lançamento mundial do
novo modelo transformará a história de nossa Fundação e
a maneira com que rotarianos interagem com a Fundação
Rotária.
Terceira — Envolver-nos em atividades e parcerias
inovadoras para construirmos um mundo mais justo e
pacífico. A Fundação incentiva os rotarianos a ajudarem
a cumprir sua Missão de promover a boa vontade, paz e
compreensão mundial trabalhando com nossos subsídios
e programas. O sucesso do programa Pólio Plus tem
nos mostrado que podemos fazer muito mais quando
trabalhamos em parceria.
Quarta — Construir um senso de propriedade e orgulho
na nossa Fundação, apoiando o Fundo Anual, o Fundo
Permanente e o Fundo Pólio Plus. Rotarianos apoiam
a Fundação porque sabem o que fazemos através de
nossos subsídios e projetos, e isso não seria possível sem
contribuições. Rotarianos apoiam a Fundação através:
1) do Fundo Anual ou da iniciativa Todos os Rotarianos,
Todos os Anos, 2) do Fundo Permanente, que garante
a continuidade da Fundação e o qual este ano terá uma
abordagem mais dinâmica e 3) do Fundo Pólio Plus, para
erradicar a poliomielite. Continuamos precisando de
contribuições até que o mundo seja declarado livre da pólio.
Atenciosamente,

Dong Kurn Lee
Rotary Club de Seoul Hangang
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