Prêmio da Fundação Rotária
por Serviços Eminentes

PT—(613)

Formulário de Indicação para 2013-14

As indicações devem ser digitadas neste formulário e não podem ultrapassar o espaço das caixas. Não serão aceitos formulários preenchidos
à mão.
PRAZO
As indicações devem ser recebidas na Sede Mundial do RI impreterivelmente até as 17h00 (horário de Chicago) do dia 15 de novembro.
ELEGIBILIDADE
Para se qualificar, é necessário que o candidato tenha recebido a Menção por Serviços Meritórios no ano rotário de 2008-09 ou antes.
Qualquer rotariano em dia com suas obrigações que atenda a este critério pode ser indicado ao prêmio, exceto aqueles servindo em
uma das seguintes funções:
● Governador de distrito
● Diretor do RI
● Curador da Fundação Rotária
Governador eleito de distrito
● Último ex-governador de distrito

Diretor eleito do RI
● Último ex-diretor do RI

●

●

●

Curador entrante da Fundação Rotária

Ex-recebedores do Prêmio por Serviços Eminentes não são elegíveis. O candidato não pode indicar a si mesmo.
PROCEDIMENTO PARA INDICAÇÃO
A indicação deve ser ratificada pelo atual governador do distrito do candidato e dois outros rotarianos, dos quais um deve ser de distrito
diferente do candidato. Cada governador pode ratificar apenas uma indicação para seu distrito. Curadores atuais e entrantes não podem
ratificar indicações a este prêmio.
DADOS DO CANDIDATO

1° ROTARIANO RATIFICANDO A INDICAÇÃO

SOBRENOME

NOME

NOME

DISTRITO

ROTARY CLUB

POSIÇÃO NO ROTARY

DISTRITO

E-MAIL

NÚMERO DE ASSOCIADO

NÚMERO DE ASSOCIADO

ANO EM QUE RECEBEU A MENÇÃO POR SERVIÇOS MERITÓRIOS

ASSINATURA (OBRIGATÓRIA)

GOVERNADOR DO DISTRITO DO CANDIDATO

2° ROTARIANO RATIFICANDO A INDICAÇÃO

NOME

NOME

DISTRITO

DISTRITO

E-MAIL

POSIÇÃO NO ROTARY

NÚMERO DE ASSOCIADO

E-MAIL

ASSINATURA (OBRIGATÓRIA)

DATA

DATA

NÚMERO DE ASSOCIADO

ASSINATURA (OBRIGATÓRIA)
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DATA

CRITÉRIOS
O Prêmio por Serviços Eminentes é conferido anualmente em caráter competitivo a no máximo 50 rotarianos que tenham prestado
serviços excepcionais à Fundação Rotária. Contribuições financeiras não são levadas em consideração para este prêmio. Para se qualificar,
o candidato deve ter prestado uma variedade de serviços durante longos períodos de tempo, incluindo pelo menos três das atividades
abaixo, especialmente durante os últimos dois anos.
Assinale o quadro correspondente às atividades desempenhadas pelo candidato e explique resumidamente sua atuação no espaço
logo abaixo.


Serviu em Comissão Distrital da Fundação Rotária por pelo menos cinco anos.



Forneceu excepcional liderança em eventos distritais ou multidistritais de treinamento da Fundação.



Fez apresentações sobre a Fundação Rotária em eventos distritais ou regionais.



Fez apresentações sobre a Fundação Rotária em mais de 20 clubes durante um período de dois anos.



Atuou como conselheiro ou anfitrião de bolsista pelo menos três vezes.
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Organizou e executou campanhas distritais e multidistritais bem-sucedidas de arrecadação de fundos.



Forneceu excepcional liderança na orientação distrital ou multidistrital de bolsistas e equipes de IGE (ou equipes de formação
profissional).



Serviu como pessoa de contato em projeto financiado por subsídio bem-sucedido para o qual já foi enviado o relatório final.



Forneceu excepcional liderança em projetos e atividades do Pólio Plus.



Manteve contato com alumni da Fundação, envolvendo-os em atividades distritais.



Participou de outros projetos ou atividades especiais em apoio à Fundação (explique detalhadamente).

As indicações devem ser recebidas na Sede Mundial do RI até 15 de novembro às 17h00 (horário de Chicago).
E-mail: riawards@rotary.org • Fax: +1-847-556-2179
Endereço postal: Rotary Service (PD210), Rotary International, One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 EUA
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