PT—(414)

MENÇÃO PRESIDENCIAL DE 2014-15
PARA ROTARACT CLUBS
Use este formulário para planejar e informar as conquistas de seu clube em 2014-15. Para se qualificar à Menção Presidencial, o Rotaract
Club deve somar no mínimo 70 pontos, completando duas atividades exigidas e atividades adicionais (abaixo) entre 1° de julho de 2014 e
31 de março de 2015.
Antes do envio deste documento, o presidente do Rotary Club patrocinador deve confirmar se o Rotaract Club em questão mantém
seu status de clube operante, checando o relatório sobre clubes de novas gerações no Rotary Club Central. Feito isto, o presidente deve
assinar o formulário certificando o trabalho feito pelo Rotaract Club e entregá-lo ao governador até 31 de março de 2015. Os dados aqui
constantes não serão processados se o formulário for enviado diretamente ao Rotary International.
O governador deve informar pelo Meu Rotary até 15 de abril de 2015 os nomes dos Rotaract Clubs elegíveis à Menção.

ATIVIDADES EXIGIDAS
1.		 Registrar aumento real no quadro associativo entre 1° de julho e 1° de março
		Marque uma das opções a seguir:
		
Nosso clube registrou aumento real de 4%. (5 pontos)
		
Nosso clube registrou aumento real de 5% a 9%. (10 pontos)
		
Nosso clube registrou aumento real de 10% ou mais. (15 pontos)
2.		 Atualizar dados de clube e do quadro associativo pelo Meu Rotary.
		 Marque todas as alternativas aplicáveis:
		
Os dados do presidente do clube estão corretos no Meu Rotary. (5 pontos)
		
Os dados do quadro associativo foram confirmados no Meu Rotary. (10 pontos)
		
Todo associado tem um perfil no Meu Rotary. (15 pontos)

ATIVIDADES ADICIONAIS
Participar de evento que apresente o Rotaract para a comunidade (consulte o panfleto sobre os Rotary Days).
		 (10 pontos)
Participar de projeto ou campanha de arrecadação de fundos em apoio a uma das áreas de enfoque local ou
		 globalmente. (10 pontos)
Usar as redes sociais (Rotary Showcase, Twitter, Facebook, ideas.rotary.org) para promover atividades do clube.
		 (10 pontos)
Participar de atividades para desenvolvimento profissional que capacitem os rotaractianos a competirem no mercado de 			
		 trabalho. (10 pontos)
Aplicar as diretrizes da nova identidade visual do Rotary no site do clube e em suas contas de mídias sociais.
		 (10 pontos)
Colaborar com o Rotary Club local em pelo menos um projeto humanitário. (10 pontos)
Juntar-se a líderes no Encontro Pré-convenção do Rotaract, ou de Conferência Distrital, Multidistrital ou Regional.
(10 pontos)
Enviar indicação ao Reconhecimento do RI a Projetos Excepcionais do Rotaract. (10 pontos)
Envolver os rotaractianos em outras atividades para jovens, como RYLA e Intercâmbio de Novas Gerações para prestação de
		 serviços. (10 pontos)
Recomendar um rotaractiano com idade para deixar o Rotaract para associação a um Rotary Club, e este se associar ao
		 clube de fato. (15 pontos)
Total de pontos

(mínimo de 70 pontos para se qualificar à Menção)

Rotaract Club de
Rotary Club patrocinador
Atesto que este Rotaract Club está ativo perante o Rotary International e que já atualizou os dados do seu presidente e do quadro
associativo. Estou ciente de que, para receber a Menção Presidencial, o candidato deve manter seu status de clube operante.
Assinatura do presidente do Rotary Club patrocinador

