PT—(115)

MENÇÃO PRESIDENCIAL DE 2015-16
PARA INTERACT CLUBS
Como o seu Interact Club faz a diferença? Use este formulário para planejar e informar as conquistas do seu clube em
2015-16. Para se qualificar à Menção Presidencial, seu Interact Club deve:
1. Pedir para o presidente do Rotary Club patrocinador confirmar se o Interact Club mantém seu status de clube operante,
consultando o relatório sobre clubes de novas gerações no Rotary Club Central.
2. Realizar pelo menos cinco das atividades listadas abaixo entre 1° de julho de 2015 e 1° de abril de 2016.
3. Trabalhar com o Rotary Club patrocinador nas atividades durante o ano. Pedir para o presidente do clube verificar em
Rotary.org se o seu clube atende aos requisitos para se qualificar à Menção Presidencial. Depois, registrar em Rotary.org a
qualificação do clube até 15 de abril de 2016.
ATIVIDADES:
Participar de pelo menos uma atividade que promova a compreensão internacional.
Envolver os associados em outros programas que oferecemos para jovens, como RYLA ou Intercâmbio de Jovens.
Participar de um evento de arrecadação de fundos para a erradicação da pólio.
Participar do Concurso de Vídeos sobre o Interact.
Participar de projeto comunitário ou evento de arrecadação de fundos relacionado a uma das áreas de enfoque.
Colaborar com um dos parceiros do Rotary, como a YSA.
Participar de feira de carreiras ou servir de mentor.
Conectar interactianos que estiverem finalizando seus estudos secundários com um Rotaract Club baseado em uma
universidade ou comunidade, para que continuem em contato com o Rotary. Utilize nosso Localizador de Clubes.

Interact Club de
Rotary Club patrocinador

É possível que o presidente do Rotary Club patrocinador peça para você preencher este formulário a fim de informá-lo de suas
conquistas. Os dados aqui constantes não serão processados se o formulário for enviado diretamente ao Rotary
International.

