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FUNDAÇÃO ROTÁRIA
PRÊMIO ASSOCIAÇÃO DE ALUMNI DO ANO
FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO
A indicação deve ser feita eletronicamente neste formulário pelo coordenador regional da Fundação Rotária (CRFR). Não serão
aceitos formulários preenchidos à mão. Anexe fotos de atividades da associação e documentação adicional, até um máximo
de cinco páginas.

PRAZO
As indicações devem ser recebidas na Sede Mundial do RI impreterivelmente até 30 de junho do ano rotário anterior ao que o
prêmio será outorgado.

CRITÉRIOS
Este prêmio homenageia associações de alumni que tenham aumentado a conscientização sobre o valor que os exparticipantes de programas trazem para o Rotary, e demonstrado impacto significativo nos programas da Fundação.
A associação deve:
• Ser oficializada pela Fundação Rotária.
• Estar em dia com a entrega de informações à Fundação (levantamentos, lista de dirigentes, etc.).
• Aumentar a conscientização do valor dos alumni no Rotary.
• Ter implementado um projeto ou atividade nos últimos 12 meses que causou impacto em uma comunidade local ou
de outro país, e do qual a maioria dos seus associados tenha participado.
• Estar nas mídias sociais (Facebook, LinkedIn, etc.).
• Demonstrar colaboração entre rotarianos e alumni.
• Apoiar o Objetivo do Rotary e a Missão da Fundação Rotária.

PROCEDIMENTO
O CRFR tem que:
1. Formar uma comissão de seleção. O CRFR forma uma comissão zonal ou regional, da qual é membro ex-officio, para
avaliar os candidatos ao prêmio.
2. Estabelecer um prazo e solicitar candidatos. O CRFR divulga a premiação, incluindo os critérios de seleção acima e
prazo para recebimento de indicações.
3. Selecionar um ganhador. A comissão de seleção escolhe o ganhador em nível zonal ou regional dentre as associações
indicadas.
4. Entrega da indicação final. O CRFR entrega sua indicação à Sede Mundial do RI até as 17h00 (horário de Chicago) de
30 de junho.
O Conselho de Curadores da Fundação Rotária selecionará o vencedor em sua reunião de outubro. A associação vencedora
recebe placa ou flâmula, artigo em materiais rotários e a chance de mostrar suas conquistas em evento rotário.
Nome da associação
Presidente da associação
Cidade
Fone
Nome do CRFR
Assinatura

Estado
E-mail

Número de membros
País

Data
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QUALIFICAÇÕES
Responda às perguntas dentro do espaço fornecido.
1. Descreva a associação e suas atividades.

2. Explique de forma específica como a associação atende aos critérios do prêmio.

As indicações devem ser recebidas na Sede Mundial do RI até 30 de junho às 17h00 (horário de Chicago).
E-mail: riawards@rotary.org
Endereço postal: Rotary Service (PD210), Rotary International, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 EUA
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