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 pelos curadores da Fundação Rotária para
reconhecer contribuições extraordinárias ao esforço em prol de um mundo livre da poliomielite
envidado pelos rotarianos e, dessa forma, motivar maior dedicação aos esforços finais.
Serviços reconhecidos: Os candidatos indicados devem ter prestado serviços de maneira atuante
e pessoal. Contribuições financeiras, embora mereçam reconhecimento, não são consideradas
durante o processo de seleção dos premiados. (Serviços extraordinários na área de divulgação e
lobby, entretanto, podem ser considerados durante o processo de seleção.)
Período da prestação de serviços: Como o reconhecimento relaciona-se à fase de erradicação da
pólio, serão considerados apenas serviços prestados desde 1º de novembro de 1992.
Quantidade e distribuição dos prêmios: Os prêmios regionais (sendo que as regiões
correspondem àquelas da OMS) por serviços extraordinários em prol da erradicação da pólio,
prestados única ou principalmente na região, serão outorgados anualmente, com um máximo de
dez por região. Os prêmios internacionais, por serviços amplos em prol da erradicação da pólio,
também serão outorgados anualmente, a um máximo de dez indivíduos. Os rotarianos podem
receber apenas um prêmio regional e um prêmio internacional cada. Ter recebido o prêmio
regional não é condição prévia para o recebimento do prêmio internacional.
Pessoas elegíveis: Todo rotariano é elegível, exceto que:
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 para receber
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 para receber nenhum dos
prêmios.
Seleção dos premiados: Os beneficiários dos prêmios regionais serão escolhidos pelo
presidente dos curadores, medidante recomendação da comissão internacional Pólio Plus, a qual
poderá levar em consideração a opinião das comissões regionais relevantes. Se não houver uma
comissão regional, o presidente dos curadores nomeará rotariano da região da OMS para assumir
as responsabilidades da comissão regional referentes à questão. Os beneficiários dos prêmios
internacionais serão selecionados pela comissão executiva dos curadores, com base nas
recomendações da comissão internacional Pólio Plus.
Todo rotariano pode recomendar candidato rotariano ao prêmio regional ou internacional.

