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O PROPÓSITO DO PRÊMIO ASSOCIAÇÃO DE ALUMNI DO ANO
É PRESTIGIAR UMA ASSOCIAÇÃO DE EX-PARTICIPANTES DE
PROGRAMAS E DIVULGAR OS BENEFÍCIOS SOCIAIS PROPICIADOS
PELOS PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO.
Este prêmio anual, criado em 2011, visa reconhecer uma associação que
tenha demonstrado a importância dos alumni no Rotary e o impacto
significativo dos programas da Fundação. Qualquer rotariano ou alumnus
pode indicar uma associação.

Vencedora do Prêmio de 2013-14
Associação de Alumni do Distrito 3020 (indicada pela Zona 5)
Fundada em 1994, a associação de alumni do Distrito 3020 (Andhra Pradesh,
Índia) colabora regularmente com rotarianos em projetos locais e internacionais.
O grupo mantém a comunidade rotária atualizada sobre seus trabalhos através
do seu boletim, mídias sociais, reuniões de alumni e Conferências Distritais.
Além de participarem de programas de subsídio, eles colaboram em Dias
Nacionais de Imunização e em outras atividades de erradicação da pólio.

Vencedora do Prêmio de 2012-13
Associação de Alumni do Distrito 6560 (indicada pela Zona 30)
A Associação de Alumni do Distrito 6560 (Indiana, EUA), fundada em 2007,
conecta alumni a Rotary Clubs organizando reuniões, participando de
Conferências Distritais, Convenções do RI e outros eventos, e fornecendo
orientação a atuais e ex-participantes de programas. Seus membros apoiam
o Pólio Plus e participam do Água É Vida, projeto patrocinado pelo Rotary Club
de Fishers, EUA, que já abriu mais de 80 poços de água para 80.000 pessoas
em Serra Leoa.

Vencedora do Prêmio de 2011-12
Rotary Foundation Alumni Deutschland (indicada pelas Zonas 14 e 19)
A associação alemã Rotary Foundation Alumni Deutschland tem como objetivo
manter e fortalecer o contato entre os ex-participantes de programas da
Fundação e o Rotary, organizando seminários, participando de eventos sociais
e se reunindo regularmente com rotarianos. Além disso, ela apoia projetos
humanitários internacionais, financia suas próprias bolsas de estudos a cada
cinco anos através da Fundação e organizaram um projeto que fornece livros
a bibliotecas afetadas pelo tsunami no Japão.
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