Reconhecimento do RI a
Projetos Excepcionais do Rotaract
Ganhadores de 2012
INTERNACIONAL: Rotaract Club de Dharan Ghopa (Distrito 3292, Nepal) pelo projeto "Radio Program-Rotaract
Swastha Darpan" (programa de rádio do Rotaract Swastha Darpan). Os associados do clube pesquisaram,
produziram e transmitiram uma série de programas de rádio sobre cuidados médicos no leste do Nepal, onde a
população tem pouco acesso a informações sobre saúde. O clube patrocinador (Rotary Club de Dharan Ghopa)
conseguiu espaço gratuito em um estúdio para produzir os programas, convidou rotarianos da área médica para
serem os oradores e promoveu a iniciativa entre outros Rotary Clubs no Nepal.
DISTRITOS DA ÁFRICA: Rotaract Club de Adentan (Distrito 9100, Gana) pelo projeto "Otinibi Library Project"
(projeto biblioteca Otinibi). Os associados do clube adotaram uma escola na comunidade e arrecadaram
US$8.000 para financiar a instalação de uma nova biblioteca na escola. Um arquiteto projetou a biblioteca
gratuitamente e um rotariano do clube patrocinador supervisionou as obras.
DISTRITOS DA ÁSIA-PACÍFICO: Rotaract Club de Paraiso (Distrito 3780, Filipinas) pelo projeto "Beginning and
Basic Literacy Integrated Support Services" (serviços de suporte integrado para alfabetização inicial e básica). Os
associados do clube iniciaram um programa de reforço de alfabetização e leitura para ajudar crianças em áreas
urbanas carentes. Vários rotarianos do distrito visitaram as escolas para ler às crianças.
DISTRITOS DA EUROPA: Rotaract Club de Ankara Anittepe (Distrito 2430, Turquia) pelo projeto "One
Whistle...One Life!" (um apito...uma vida). Associados do clube viajaram a 10 cidades na Turquia para coordenar
programas de conscientização sobre terremotos, que incluiu um caminhão com simulador de terremoto, e a
distribuição de 10.000 apitos para alerta de emergência e folhetos com instruções sobre como se preparar para
este tipo de desastre natural. Em cada cidade visitada, rotarianos se encontraram com os rotaractianos e os
ajudaram a obter das autoridades locais as devidas autorizações.
DISTRITOS DA AMÉRICA LATINA: Rotaract Club de Ambato Cosmopolita (Distrito 4400, Equador) pelo projeto
"Rotaract 10K: Corramos para Erradicar la Polio". Associados do clube coordenaram uma corrida de 10
quilômetros que contou com a participação de 1.400 pessoas, ajudou a divulgar o Rotary e o Rotaract na
comunidade, e arrecadou US$4.000 para o Pólio Plus.
DISTRITOS DO SUL DA ÁSIA: Rotaract Club de Hassaram Rijhumal College (Distrito 3140, Índia) pelo projeto
"Road to Safety" (segurança nas estradas). Os associados conduziram uma campanha para conscientizar a
população sobre segurança nas estradas que incluiu realização de rally, apresentação de peça teatral na rua, e
divulgação da campanha durante uma maratona em Mumbai. Rotarianos do clube patrocinador (Rotary Club de
Bombay) participaram do rally e ajudaram a promover a campanha.
DISTRITOS NOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ E CARIBE: Rotaract Club da University of Lethbridge (Distrito 5360,
Canadá) pelo projeto "Siaqtuut – A Journey Together" (uma jornada juntos). Os associados do clube realizaram
um evento que arrecadou US$14.000 para um centro de recursos que serve a famílias aborígenes do Canadá, e
conseguiu a doação de duas passagens aéreas para permitir que moradores no norte do país possam acessar os
recursos disponíveis do sul. Vários rotarianos compareceram ao evento e convidaram rotaractianos para falar
sobre o projeto durante as reuniões de seus Rotary Clubs.

