¡ Enfatizar o compromisso do Rotary com os
Serviços Profissionais por meio de pelo menos
uma das seguintes maneiras:4
• Iniciar um programa de orientação ou
treinamento profissional e convidar não
rotarianos da comunidade para participar.
• Organizar um debate ou workshop sobre
como manter altos padrões éticos no local
de trabalho e convidar empresários não
rotarianos para participar.
• Patrocinar um “dia da carreira” no qual os
associados do clube levam jovens aos seus
locais de trabalho para informá-los sobre
oportunidades profissionais.
¡ Apoiar programas de Novas Gerações por
meio de pelo menos uma das seguintes
maneiras:
• Patrocinar um Rotaract ou Interact Club ou
apoiar um já existente.

¡ Apoiar ex-participantes dos programas prójuventude do Rotary e alumni da Fundação
Rotária, realizando um evento de networking
ou convidando-os para falar em uma reunião
do clube.

Viver
Rotary

¡ Ter pelo menos 5% dos associados do clube
como membros de Grupo de Companheirismo
do Rotary ou Grupo Rotarianos em Ação, para
se conectarem com pessoas de vários países
que compartilham dos mesmos interesses.
¡ Patrocinar um Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário ou apoiar um
já existente.
Nesta categoria, quantas atividades adicionais
foram completadas pelo clube?*
 ( para se qualificar, no mínimo 3;
para se qualificar com distinção, 4)
*Se você completou ambas as opções da atividade
exigida, conte uma como atividade adicional.

• Emparceirar rotarianos com rotaractianos
para que lhe sirvam de mentores.
• Realizar um projeto junto com um Interact
ou Rotaract Club.

Transformar
Vidas

• Patrocinar um participante de evento RYLA.
• Patrocinar ou receber pelo menos um
estudante do Intercâmbio de Jovens do
Rotary.

1

 se a publicação Capacitação de Líderes: Guia para
U
Elaboração de Programa (250-PT) como material de
referência.
2	
Para ideias, consulte a publicação Áreas de Enfoque do
Rotary (965-PT).
3	
Use o Kit Sucesso Todos os Rotarianos, Todos os Anos
(958-PT) como recurso.
4	
Para ideias, consulte a publicação Introdução aos
Serviços Profissionais (255-PT).

Rotary Club de

Presidente
One Rotary Center

Envie este formulário ao governador do
distrito até 31 de março.

2013-14
Menção Presidencial

1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA

PRESIDENTE RON D. BURTON

www.rotary.org/pt
900A-13PT—(912)

A Menção Presidencial de 2013-14
reconhece Rotary Clubs por uma vasta
gama de realizações que promovem
o crescimento do quadro associativo,
aumentam os serviços humanitários
realizados por meio da Fundação Rotária e
fortalecem nossa rede de contatos através
da família rotária. Ao se qualificarem
para a Menção Presidencial, os clubes
contribuem para as metas estratégicas
do Rotary e multiplicam o impacto de seu
trabalho através do empenho coletivo de
mais de 34.000 clubes no mundo inteiro.

Procedimento
Os clubes devem usar o seguinte formulário
para avaliarem suas conquistas este ano. Para
se qualificarem à Menção, as três atividades
exigidas devem ser completadas, além de três
atividades adicionais em cada categoria. Clubes
que completarem quatro atividades adicionais
em cada categoria se qualificarão para a Menção
Presidencial com Distinção. A menos que de
outra forma especificado, todas as atividades
devem ser realizadas e completadas entre 1º de
julho e 31 de março do ano rotário de 2013-14.
Os clubes devem preencher o formulário e enviálo para o governador do distrito até 31 de março.
Formulários enviados ao Rotary Internacional
NÃO serão processados.
Os governadores devem enviar os nomes dos
clubes que se qualificarem por meio do Portal do
Associado até 15 de abril.

Crescimento do quadro associativo
Atividade exigida
Atrair e/ou reter associados para conseguir o
aumento real de pelo menos um associado entre
1º de julho e 1º de março.
¡ Nosso clube completou esta atividade.
Atividades adicionais
¡ Enviar as metas de desenvolvimento do quadro
associativo de 2013-14 pelo Rotary Club Central.
¡ Iniciar ou atualizar um programa de boas-vindas
e orientação para novos associados.
¡ Aumentar a diversidade do quadro associativo
do clube, recrutando pelo menos dois novos
associados que pertençam a um grupo
demográfico (sexo, idade, profissão, etnia, etc.)
sub-representado no clube.
¡ Conduzir uma análise do engajamento dos
associados e introduzir mudanças para manter o
índice de retenção em pelo menos 85%.
¡ Adotar um programa1 para desenvolver a
capacidade de liderança de todos os associados
OU assegurar que cada associado do clube tenha
um papel específico nas metas de capacitação
de líderes do seu clube para o ano, seja em uma
posição de liderança ou como membro de uma
comissão, subcomissão ou iniciativa.
¡ Incentivar o engajamento, assegurando que cada
associado tenha participado de pelo menos uma
atividade humanitária e uma atividade social do
clube.
¡ Organizar pelo menos um evento de networking
para que os associados do clube possam
conhecer outros profissionais locais e apresentálos ao Rotary.

¡ Iniciar um programa de contato e comunicação
com alumni do clube OU recrutar pelo menos
um ex-participante de programa do Rotary ou
da Fundação Rotária.
Nesta categoria, quantas atividades adicionais
foram completadas pelo clube?
 ( para se qualificar, no mínimo 3;
para se qualificar com distinção, 4)

Aumento dos serviços humanitários por meio
da nossa Fundação
Atividade exigida
Participar de um projeto local ou internacional
relacionado a pelo menos uma das áreas de
enfoque do Rotary:2
• Paz e prevenção/resolução de conflitos
• Prevenção e tratamento de doenças
• Recursos hídricos e saneamento
• Saúde materno-infantil
• Educação básica e alfabetização
• Desenvolvimento econômico e comunitário
¡ Nosso clube completou esta atividade.
Atividades adicionais
¡ Enviar as metas de doação à Fundação de
2013-14 pelo Rotary Club Central.
¡ Apoiar a erradicação da pólio através de
uma iniciativa de arrecadação de fundos na
comunidade OU realizar uma campanha de
conscientização pública para informar as
pessoas sobre as contribuições do Rotary à
erradicação da doença.
¡ Conseguir 100% de participação nas doações
ao Fundo Anual (todo associado representativo
contribui).3
¡ Conseguir uma contribuição mínima anual de
US$100 per capita ao Fundo Anual.

¡ Ajudar a garantir o futuro da Fundação,
fazendo contribuição ou deixando legado ao
Fundo Permanente.
¡ Ter pelo menos 10% dos associados do
clube cadastrados no programa de doações
periódicas do Rotary, o Rotary Direct.
¡ Participar de um projeto financiado por
Subsídio Global ou Pré-definido.
¡ Patrocinar um Bolsista Rotary pela Paz OU
ajudar outro clube a fazer o mesmo.
Nesta categoria, quantas atividades adicionais
foram completadas pelo clube?
 ( para se qualificar, no mínimo 3;
para se qualificar com distinção, 4)

Fortalecimento da nossa rede de contatos
através da família do Rotary
Atividade exigida (complete uma das opções ou
ambas)*
• Realizar pelo menos uma atividade de
companheirismo ou humanitária que
envolva todos os associados do clube e seus
familiares.
• Fazer parceria com uma organização
não rotária para realizar um projeto
comunitário.
¡ Nosso clube completou esta atividade.
Atividades adicionais
¡ Definir um projeto que seja a marca registrada
do clube (aquele pelo qual você gostaria de
ficar conhecido na comunidade) e fazer com
que não rotarianos participem dele.
¡ Usar redes sociais, como o Rotary Showcase,
para divulgar regularmente as atividades
do clube, melhorar sua imagem pública e
recrutar associados em potencial.

