PORTUGUESE (PT)

INFORMAÇÕES SOBRE EQUIPES DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
As equipes de formação profissional (EFP) são grupos que viajam a outros países para ensinar
profissionais locais sobre algum campo profissional específico ou aprender sobre as suas próprias áreas de
atuação, podendo ser financiadas por Subsídios Distritais e Subsídios Globais.

Benefícios das EFPs
As EFPs contribuem ao compromisso da nossa Fundação de apoiar a formação profissional. As atividades
variam de uma equipe para outra, podendo incluir treinamentos sobre cirurgia cardíaca, educação
infantil, novas técnicas de irrigação, etc. Uma EFP bem-sucedida aumenta a capacidade da comunidade
anfitriã de resolver problemas e melhorar a qualidade de vida de seus moradores.

Comparação entre EFPs

Requisitos

Financiada por

Financiada por

Subsídio Distrital

Subsídio Global

Suas atividades devem apoiar

Suas atividades devem estar alinhadas a pelo

a Missão da Fundação Rotária

menos uma das áreas de enfoque do Rotary,

de promover a boa vontade e

aumentar a capacidade dos integrantes da

paz através da melhoria da

equipe ou da comunidade beneficiada, e ter

saúde, da educação e do

impacto sustentável e mensurável. A EFP

combate à pobreza.

deve ser financiada por Rotary Clubs ou
distritos de dois países e o subsídio pode ser
usado para cobrir a viagem de mais de uma
equipe.

Composição da equipe

O distrito pode definir a

A equipe deve ter no mínimo dois integrantes

composição da equipe,

(rotarianos ou não rotarianos) com pelo

podendo incluir rotarianos e

menos dois anos de experiência profissional

não rotarianos de qualquer

na área de enfoque em questão, e um líder

faixa etária.

rotariano com conhecimentos sobre a área de
enfoque e o Rotary, e experiência
internacional. Em certos casos, a Fundação
pode autorizar que um não rotariano sirva
como líder da equipe. Não há restrições
quanto à idade dos participantes.
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Duração da viagem

Financiada por

Financiada por

Subsídio Distrital

Subsídio Global

Definida pelos

Definida pelos patrocinadores.

patrocinadores.
Orçamento

Definido pelos

No mínimo US$30.000

patrocinadores.

Como encontrar um parceiro internacional
Os funcionários da Fundação não ajudam os distritos a encontrarem parceiros para as EFPs. Portanto,
rotarianos são incentivados a usar o Rotary Ideas para encontrar parceiros procurando assistência ou
fazer contatos durante eventos rotários internacionais e feiras de projetos.

Leia mais sobre Subsídios Distritais e Subsídios Globais em Rotary.org.
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