PORTUGUESE (PT)

Menção Presidencial de 2016-17 para Rotaract Clubs
Ajude o seu Rotaract Club a ganhar a Menção Presidencial para que os rotaractianos 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 Rotaract Club deve realizar as duas atividades
exigidas e pelo menos três atividades adicionais entre 1º de julho de 2016 e 30 de junho de 2017.
Como as realizações do clube serão verificadas por meio do banco de dados do Rotary.org, não há
necessidade de enviar formulários ou relatórios diretamente ao RI. O Rotary não abrirá exceções quanto
ao prazo acima ou à entrega de relatórios on-line.
Os presidentes de Rotaract Clubs e os líderes dos Rotary Clubs patrocinados podem acompanhar o
progresso de seus clubes em direção a cada uma das metas da Menção em Rotary.org. Qualquer
discrepância deve ser relatada a rotaract@rotary.org antes de 30 de junho.
Os governadores de distrito também podem acompanhar o progresso de seus Rotaract Clubs em
Rotary.org.

Atividades exigidas (faça as duas)
 Registrar sua função de presidente do Rotaract Club ou nomear seu conselheiro em
Rotary.org.
 Atualizar e confirmar a lista do quadro associativo do clube na seção Administração de
clubes, em Rotary.org.

Atividades adicionais (faça no mínimo três)
 Incluir ou atualizar os dados de contato do clube, os detalhes das reuniões e preferências
através da seção Administração de clubes, em Rotary.org.
 Ter pelo menos 15 associados cadastrados em Rotary.org. Os associados podem se cadastrar
criando sua própria conta ou pedindo ao presidente do Rotaract Club que os cadastre.
 Assegurar que pelo menos 50% dos associados especifiquem suas habilidades e interesses em
seus perfis no Meu Rotary e desbloqueiem a seção, para publicá-los em “perfis públicos”.
 Publicar pelo menos um projeto humanitário concluído no Rotary Showcase.
 Publicar um projeto que precise de assistência no Rotary Ideas ou contribuir a um projeto
existente.
 Pedir ao clube ou a um de seus associados para contribuir qualquer valor ao Fundo Anual ou
Fundo Pólio Plus em homenagem ao centenário da Fundação Rotária.
 Incluir ou atualizar o website ou página de mídia social do clube através da seção
Administração de clubes, em Rotary.org. Use os modelos do Brand Center do Rotary e a
publicação Guia de Identidade Visual: Programas do Rotary para Líderes Jovens para
atualizar o logo e a imagem do seu clube.

