PT—(713)

Menção Presidencial

de 2013-14 para Rotaract Clubs
Para se qualificar à Menção Presidencial de 2013-14, o clube deve completar a atividade exigida e pelo menos
quatro das nove atividades abaixo. Todas as atividades devem ser realizadas e concluídas entre 1° de julho de
2013 e 31 de março de 2014.
O presidente do Rotary Club patrocinador deve entregar o formulário preenchido e assinado até 31 de março de
2014. Formulários encaminhados ao Rotary International não serão processados.
Os governadores devem notificar o nome dos Rotaract Clubs qualificados através do Portal do Associado até
15 de abril de 2014.

Atividade exigida
¡¡ Atualizar os dados do clube e de contato através do Portal do Associado.

Atividades adicionais
¡¡ Garantir que cada associado do clube tenha uma função, seja de liderança, membro de comissão ou em um
projeto.

¡¡ Colaborar com Rotaract Club de outro país em um projeto de serviços.
¡¡ Participar de projeto comunitário ou de campanha de arrecadação de fundos que apoie uma das áreas de
enfoque do Rotary. Para ideias consulte Áreas de Enfoque do Rotary (965).

¡¡ Colaborar com Rotary Club local em pelo menos um projeto.
¡¡ Usar redes sociais para divulgar as atividades do clube.
¡¡ Construir relação sólida com outro Rotaract Club, a partir da participação em conferência distrital, multidistral
ou regional.

¡¡ Fazer indicação ao Reconhecimento do RI a Projetos Excepcionais do Rotaract.
¡¡ Participar de atividades de desenvolvimento profissional que aumentem a capacidade dos associados de
competirem no mercado de trabalho.

¡¡ Organizar discussão ou workshop sobre boas práticas profissionais, ética e padrões profissionais que contem
com rotarianos, rotaractianos, jovens profissionais e líderes empresariais como palestrantes, facilitadores e
participantes.
Número total de atividades adicionais: _______ (mínimo de quatro para qualificar)

Rotaract Club ________________________________________________________________________________________________
Rotary Club patrocinador ____________________________________________________________________________________
Assinatura do presidente do Rotary Club patrocinador ________________________________________________________

