PORTUGUESE (PT)

Menção Presidencial de 2016-17 para Interact Clubs
Ajude o seu Interact Club a ganhar a Menção Presidencial para que os interactianos sintam ainda
mais orgulho das suas conquistas. Use as informações a seguir para planejar e divulgar as realizações
do clube em 2016-17. Para qualificar-se à Menção Presidencial, seu Interact Club deve:
1.

Ter status “operante” no Rotary International. Peça ao presidente do Rotary Club
patrocinador para confirmar este status consultando no Rotary Club Central a lista de
organizações patrocinadas pelo Rotary Club.

2. Realizar pelo menos cinco das atividades relacionadas abaixo entre 1º de julho de 2016 e 30
de junho de 2017.
3. Trabalhar com o Rotary Club patrocinador na suas atividades durante o ano. Peça ao
presidente do clube patrocinador para verificar no site Rotary.org se o seu clube atende aos
requisitos para se qualificar à Menção Presidencial. Caso afirmativo, ele deverá confirmar a
qualificação pelo site do Rotary até 15 de agosto de 2017.

Atividades:


Participar de pelo menos uma atividade que promova a compreensão mundial.



Envolver os associados em outros programas que oferecemos para jovens, como RYLA ou
Intercâmbio de Jovens.



Participar de um evento de arrecadação de fundos para a iniciativa Elimine a Pólio Agora.



Participar do Concurso de Vídeos sobre o Interact.



Participar de projeto comunitário ou evento de arrecadação de fundos relacionado a uma das
áreas de enfoque do Rotary.



Planejar e conduzir um projeto em reconhecimento ao Global Youth Service Day.



Participar de uma feira de profissões ou servir de mentor.



Conectar interactianos que estão para sair do programa Interact com um Rotaract Club para
que continuem em contato com o Rotary. Trabalhe com o clube patrocinador para contatar
Rotaract Clubs da sua área.

Interact Club

__________________________

Rotary Club patrocinador

__________________________

É possível que líderes do Rotary Club patrocinador peçam que você preencha este formulário a fim
de informá-los sobre as conquistas do seu clube. Entregue o formulário diretamente a um associado
do Rotary Club patrocinador, para que o presidente possa confirmar a qualificação do seu clube em
Rotary.org. Informações enviadas por e-mail ou correio não serão consideradas.

