Ao Representante do Presidente:
Contate o governador se demorar muito
para receber este formulário preenchido.

Ao Governador:
Complete e envie imediatamente este
formulário ao representante do
presidente.

DIGITE OU USE LETRA DE FORMA

INFORMAÇÕES AO REPRESENTANTE DO PRESIDENTE QUE PARTICIPARÁ DA
CONFERÊNCIA DO DISTRITO ____________ PAÍS ________________
As informações a seguir se baseiam nos dados mais recentes:
Número de clubes no distrito em 30 de junho:
Número de novos clubes desde 1° de julho:
Número de rotarianos no distrito:
Aumento ou perda de sócios desde 30 de junho:
Nomes dos membros de comissões do RI ou administradores gerais residentes no distrito:

Nomes do governador entrante, seu cônjuge e clube:

Nomes do governador indicado, seu cônjuge e clube:

INTERCÂMBIO DE JOVENS
Número de intercâmbios no último ano:
Jovens enviados ao exterior __________ jovens recebidos __________
Intercâmbios programados: este ano __________ próximo ano __________

INTERACT
Número de clubes no distrito __________

ROTARACT
Número de clubes no distrito __________

SERVIÇOS À COMUNIDADE MUNDIAL
Informe sobre projetos em andamento ou recentemente implementados, clubes do distrito que
ofereceram assistência, ou atividades do distrito que precisam de ajuda:

FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Bolsas Educacionais
•

O distrito está enviando este ano __________ bolsistas para estudar nas seguintes instituições de
ensino:

•

O distrito está recebendo este ano __________ bolsistas para estudar nas seguintes instituições de
ensino:

Intercâmbio de Grupos de Estudos (IGE)
•

Uma equide de IGE de ____________________________ foi/será recebida pelo distrito este ano.

•

Uma equipe IGE deste distrito foi/será recebida este ano em ____________________________.

•

Equipes IGE que participarão da Conferência Distrital:

Pólio Plus
Descreva como o distrito, clubes e rotarianos continuam a participar das atividades (imunização,
mobilização de voluntários, captação de recursos, campanhas de conscientização pública, divulgação e
publicidade).

Subsídios Humanitários
•

Saúde,Fome e Humanidade
Descreva os projetos 3-H que contam com a participação do distrito ou clubes.

•

Subsídios Individuais
Relacione os nomes dos recebedores de Subsídios Individuais que serviram ou prestarão
serviços (inclua nome, clube, país anfitrião e breve descrição das atividades programadas).

•

Subsídios Distritais Simplificados
Caso o distrito tenha solicitado tal subsídio, informe como os projetos serão escolhidos e
implementados.

•

Subsídios Equivalentes
De quantos Subsídios Equivalentes seu distrito e/ou clubes participaram localmente e no
exterior? ________

Contribuições à Fundação Rotária
a) Total contribuído até esta data: US$_____________
b) Total contribuído neste ano rotário até o momento: US$_____________
c) Comparando com o ano passado, o total contribuído no período é superior ou inferior?

Companheiros Paul Harris
O distrito possui ________ Companheiros Paul Harris.

Benfeitores
O distrito possui ________ Benfeitores da Fundação Rotária.

Plano Visão de Futuro (apenas para distritos participantes da fase experimental do plano)
• Subsídios Globais
De quantos Subsídios Globais o seu distrito e/ou clubes participaram localmente e no exterior?

•

Subsídios Distritais
Caso o distrito tenha solicitado tal subsídio, informe como os projetos serão escolhidos e
implementados.

PROGRAMAS ESPECIAIS
Informe sobre projetos especiais dos quais o distrito ou clubes esteja participando que sejam
relacionados a crianças em situação de risco, deficientes físicos, saúde pública, compreensão
e boa vontade internacional, alfabetização e ensino da aritmética, combate à pobreza e à fome, questões
populacionais e urbanas, e proteção do meio ambiente.

GERAL
Inclua projetos, atividades ou outros aspectos do Rotary ou da Fundação Rotária que gostaria que fossem
comentados ou abordados com maior ênfase durante discurso ou no relatório do representante do
presidente. Indique realizações de rotarianos e clubes ou descreva o que deve ser feito para promover o
companheirismo, as atividades humanitárias e o crescimento do Rotary. Seja específico.

Data____________________________ Assinatura____________________________________
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