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NÚCLEO ROTARY DE DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO — FORMULÁRIO DE ORGANIZAÇÃO
Este documento serve para informar a abertura de um Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC). Para este fim, e
para receber o certificado de organização, preencha todos os campos deste formulário antes de enviá-lo.
NOME COMPLETO DO NRDC

DISTRITO

ESTADO E PAÍS

Idioma:  Inglês  Francês  Alemão  Italiano  Japonês  Coreano  Português  Espanhol
Nome completo do Núcleo e local — incluindo cidade, estado e país — do(s) Rotary Club(s) patrocinador(es)*
1. Principal clube patrocinador:
2.
3.
*Todo Rotary Club patrocinador deve estar no mesmo distrito que o NRDC.

MEMBROS
Indique um representante** do NRDC para receber e-mails ou mensagens de texto do RI. Você também pode fornecer os nomes
de até 10 dirigentes ou membros adicionais.
MASC.

FEM.

**1.

NOME





2.





3.





4.





5.





6.





7.





8.





9.





10.





E-MAIL

CELULAR (opcional)

Os membros acima relacionados são adultos de boa índole e líderes em potencial voltados à prestação de serviços humanitários,
que moram, trabalham ou estudam na área em que se encontra o Núcleo ou em seus arredores. Os membros desse Núcleo
compreendem e concordam com todas as cláusulas e dispositivos contidos nas Diretrizes e Regimento Interno Recomendado
para os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário.

PERGUNTAS PARA O(S) CLUBE(S) PATROCINADOR(ES)
1. Por que você está patrocinando este NRDC?


Para executar um projeto de curto prazo (que leve até dois anos)



Para executar um projeto de longo prazo (que leve até cinco anos)



Para a melhoria contínua da comunidade (prazo indefinido)



Outro:
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2. Descreva com poucas palavras as atividades específicas que o NRDC planeja fazer.

3. Descreva com poucas palavras como você dará orientação e apoio contínuos aos membros do NRDC.

ASSINATURAS
REPRESENTANTE DO NRDC

DATA

ASSINATURA

PRESIDENTE DO PRINCIPAL ROTARY CLUB PATROCINADOR

DATA

ASSINATURA

GOVERNADOR DO DISTRITO

DATA

ASSINATURA

Envie o formulário preenchido e assinado ao e-mail rotary.service@rotary.org ou ao fax +1-847-556-2182. Envie duas cópias ao
governador do seu distrito, o qual guardará uma e enviará a outra ao escritório regional do RI, e guarde uma em seus arquivos.

Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário — Formulário de Organização

