O Rotary é uma organização

RYLA (Prêmios
Rotários de
Liderança
Juvenil) é um programa
de treinamento intensivo

internacional de mais de 1,2 milhão de líderes
profissionais, empresariais e comunitários.
Os sócios dos Rotary Clubs prestam serviços
humanitários, promovem altos padrões de
ética em todas as profissões e ajudam a
construir um mundo de paz e boa vontade.
Há mais de 33.000 Rotary Clubs em 200 países

para pessoas de 14 a 30

e áreas geográficas. O objetivo principal do
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Rotary é servir na comunidade, no local de

eventos, em geral seminários,

trabalho e no mundo em geral.

workshops e acampamentos,
de três a dez dias de duração
organizados por rotarianos.
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O RYLA está aberto a jovens que tenham

Está interessado?

demonstrado capacidade de liderança e

Em geral, os jovens são indicados pelos

compromisso com a prestação de serviços

Rotary Clubs locais, os quais normalmente

comunitários. Se você é estudante de 2º

pagam todas as despesas incorridas durante a

grau, universitário ou profissional,

participação no programa. Se quiser aprender

o programa o ajudará a

mais sobre o RYLA, contate o Rotary Club local

descobrir seu potencial

ou envie e-mail a ryla@rotary.org.

e desenvolver as
habilidades necessárias
para ser um líder em

ACEITE O DESAFIO

sua comunidade,
profissão e sua vida
em geral.

Durante o evento RYLA, você terá
a oportunidade de:
• Desenvolver a capacidade de liderança e o caráter
• Entrar em contato com uma variedade de assuntos e
pessoas
• Conhecer líderes comunitários atuantes
• Aumentar seus conhecimentos e habilidades profissionais
Ao mesmo tempo em que aprende, você terá a chance
de se divertir e fazer amizades nesta experiência de que
se lembrará a vida inteira.

