FUNDAÇÃO ROTÁRIA DO ROTARY INTERNATIONAL
PRÊMIO POR ATUAÇÃO EM PROL DE UM MUNDO LIVRE DA PÓLIO
Critérios e diretrizes
Propósito do prêmio: este prêmio foi estabelecido pelo Conselho de Curadores da
Fundação Rotária para reconhecer aqueles que contribuem para livrar o mundo da
poliomielite.
Qualificação: os candidatos devem ter prestado serviços de maneira atuante e pessoal.
Contribuições financeiras, embora altamente necessárias, não são levadas em conta no
processo de seleção dos premiados, mas serviços extraordinários na área de divulgação
são considerados. São levadas em conta as atividades para captação de fundos realizadas
pelo candidato para beneficiar o nosso programa Pólio Plus.
Período da prestação de serviços: serão considerados apenas serviços prestados desde 1º
de novembro de 1992.
Quantidade e distribuição dos prêmios: serão conferidos até 10 prêmios anualmente em
cada região da OMS por serviços extraordinários em prol da erradicação da pólio,
prestados única ou principalmente na região em questão. As regiões definidas pela OMS
são: África, Américas, Mediterrâneo Oriental, Europa, Sudeste Asiático e Pacífico
Ocidental. Prêmios internacionais por serviços em prol da erradicação da pólio também
serão outorgados anualmente a no máximo 10 pessoas. Cada rotariano só pode receber
um prêmio regional e um prêmio internacional. Ter recebido o prêmio regional não é
condição prévia para o recebimento do prêmio internacional.
Pessoas elegíveis: todo rotariano é elegível, com algumas exceções:
1. Curadores atuais e entrantes da Fundação Rotária, diretores atuais e entrantes do
Rotary International, e governadores de distrito atuais e entrantes não são elegíveis a
nenhum dos prêmios.
2. Membros da Comissão Regional Pólio Plus e rotarianos que já tenham recebido um
prêmio regional ou internacional não são elegíveis para receber o prêmio regional.
3. Membros da Comissão Internacional Pólio Plus não são elegíveis a nenhum dos
prêmios.
Seleção: os ganhadores dos prêmios regionais serão escolhidos pelo chair do Conselho
de Curadores mediante recomendação da Comissão Internacional Pólio Plus, a qual
poderá levar em conta a opinião das Comissões Regionais. Se não houver uma Comissão
Regional, o referido chair nomeará um rotariano da região da OMS em questão para
assumir as responsabilidades da Comissão Regional referentes ao assunto. Os ganhadores
dos prêmios internacionais serão selecionados pela Comissão Executiva do Conselho de
Curadores, com base nas recomendações da Comissão Internacional Pólio Plus.

Todo rotariano pode recomendar outro companheiro ao prêmio regional ou internacional,
e enviar quantos formulários de indicação quiser. Para facilitar na avaliação das
indicações, forneça explanações completas das razões que fazem o candidato merecer o
prêmio.

