A Sociedade Arch Klumph

Historia

Formada para homenagear os principais doadores
da entidade, esta Sociedade leva o nome do nosso
sexto presidente.

Arch Klumph ingressou no Rotary Club de Cleveland,
EUA, em 1911, e presidiu a organização em 1916-17.
Na Convenção do Rotary de 1917, em Atlanta, EUA,
ele compartilhou sua visão de um fundo de dotação
“com o objetivo de fazer o bem no mundo”.

Os doadores têm a oportunidade de ser oficialmente
admitidos à Sociedade, com seu nome, imagem e
dados biográficos expostos na Sede Mundial do
Rotary International.
A associação é vitalícia e os membros recebem
distintivo, pingente e outras honrarias em
reconhecimento à sua generosidade.
Qualificação
Para se qualificar à Sociedade Arch Klumph, a
pessoa tem que doar no mínimo US$250.000 à
Fundação Rotária, de uma vez ou cumulativamente.
As doações podem ser em dinheiro, ações, imóveis
ou a longo prazo.
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Alguns meses depois, o Rotary Club de Kansas
City remeteu US$26,50 à Sede do Rotary para
serem creditados ao novo fundo. Com o passar do
tempo, ele cresceu e foi necessário administrá-lo
profissionalmente. Isto marca o nascimento da
Fundação Rotária e Klumph foi escolhido como um
dos seus curadores.
A Sociedade Arch Klumph foi criada em 2004,
em meio às celebrações do centenário do Rotary
International em 2004-05. A Galeria da Sociedade
Arch Klumph é um testemunho da generosidade deste
seleto grupo de doadores.

Níveis

US$250.000-US$499.999: Trustees Circle
US$500.000-US$999.999: Chair’s Circle
US$1.000.000-US$2.499.999: Foundation Circle
US$2.500.000-US$4.999.999:
Platinum Trustees Circle
US$5.000.000-US$9.999.999:
Platinum Chair’s Circle
US$10.000.000 ou mais-:
Platinum Foundation Circle
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BENEFÍCIOS
“Não devemos viver apenas para
nós mesmos, mas pela alegria de
fazer o bem ao próximo.”
— Arch Klumph
Fazendo o bem no mundo:
por que ingressar na Sociedade?
São várias as razões que levam os doadores a
ingressarem na Sociedade. Os integrantes do grupo
são líderes inovadores que se dispõem a colaborar
em um nível mais elevado ao trabalho da Fundação
nas áreas de paz, educação e serviços humanitários,
abraçando para si a Missão da entidade. Tal
envolvimento é essencial aos nossos programas e
iniciativas, como combate à pólio, Centros Rotary
pela Paz e melhoria de comunidades.
Todo membro da Sociedade assume o compromisso
pessoal de Fazer o Bem no Mundo. Este
compromisso, somado à liderança exemplar,
permite à Fundação continuar seu trabalho para o
advento de um mundo mais humano e pacífico.
Com 600 membros atualmente, a Sociedade
continua crescendo. Cada um deles enriquece
a família rotária e serve de exemplo a novos
contribuintes.

De onde vem a maioria dos membros

EUA
Taiwan
Coreia do Sul
Índia
Japão

Canadá
Brasil
Nigéria
Austrália
Outros

Galeria e quiosque interativo

Cerimônia de admissão

Todo membro pode ter sua imagem em placa de vidro
exposta permanentemente na galeria da Sociedade
Arch Klumph, no 17° andar da nossa Sede Mundial,
em Evanston, EUA. Alguns dados destes grandes
doadores podem ser acessados através do quiosque
interativo.

O doador pode escolher o tipo de cerimônia para
marcar seu ingresso na Sociedade, como segue:
Sede Mundial
Os novos membros participam de sessões
informativas, cerimônia de admissão e jantar com
diretores do RI e curadores da Fundação. Este
programa, que acontece em um fim de semana, é ideal
para quem deseja celebrar sua admissão à Sociedade
na região onde o Rotary começou.
Regional
Este tipo de admissão acontece no Instituto Rotary
e é ideal para quem não pode viajar até Evanston ou
prefere celebrar o acontecimento com mais amigos.
Convenção Internacional
Esta admissão acontece durante o jantar especial
para membros da Sociedade e conta com a presença
de outros integrantes do grupo e líderes seniores da
organização. Ideal para quem gosta de ir às nossas
Convenções.

Benefícios na Convenção Internacional
Inscrição e assentos exclusivos
Use o guichê exclusivo para retirar os materiais de
inscrição e receba acesso a uma área VIP nas sessões
plenárias.
Lounge da Sociedade Arch Klumph
Durante a Convenção, reserve alguns momentos para
relaxar no lounge da Sociedade Arch Klumph junto
com outros membros e líderes seniores do Rotary.
Jantar da Sociedade Arch Klumph
O Dia da Fundação na Convenção termina em grande
estilo com o jantar da Sociedade Arch Klumph,
perfeito para rever amigos e fazer novas amizades.

Itens especiais
Boletim
Duas vezes por ano, nós enviamos aos membros um
boletim com notícias da Fundação e da Sociedade.
Relatório anual
Nós enviamos o relatório, que traz os destaques
do ano e resumo financeiro da Fundação Rotária,
a todos os integrantes da Sociedade.
Gravata e echarpe
Os membros ganham gravata e echarpe com o lema
do próximo presidente do Rotary International.

