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MENÇÃO PRESIDENCIAL DE 2015-16
PARA ROTARACT CLUBS
Como o seu Rotaract Club faz a diferença no mundo? Para se qualificar à Menção Presidencial, o Rotaract Club deve
completar duas atividades exigidas e pelo menos três atividades adicionais entre 1° de julho de 2015 e 1° de abril de 2016
(a menos que indicado de outra maneira).
As realizações dos clubes serão verificadas por meio do banco de dados do Rotary após o prazo acima. Não serão abertas
exceções para o prazo dado, e formulários e relatórios não devem ser enviados diretamente ao Rotary International.
Os presidentes de Rotaract Clubs podem acompanhar o progresso de seus clubes em direção a cada uma das metas da
Menção em Rotary.org após 1° de julho de 2015. Eles são responsáveis por verificar regularmente o progresso e a precisão
destes dados. Qualquer discrepância deve ser relatada ao RI imediatamente.
Os presidentes de Rotary Club patrocinador e governadores de distrito podem acompanhar o progresso de seus Rotaract Clubs
em Rotary.org a partir de 1° de julho de 2015.
ATIVIDADES EXIGIDAS (FAÇA AS DUAS)
Registrar sua função de presidente do Rotaract Club ou nomear seu conselheiro em Rotary.org.
Confirmar a lista do quadro associativo do clube em Rotary.org, preenchendo e salvando a confirmação de associação e
informações de contato na seção Administração de clubes.
ATIVIDADES ADICIONAIS (FAÇA NO MÍNIMO TRÊS)
Incluir ou atualizar o local, horário, data e outas informações sobre a reunião de seu clube em Rotary.org.
Ter pelo menos 15 associados registrados em Rotary.org. Os associados podem se registrar criando uma conta em
Meu Rotary.
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 já existente.
Pedir para o clube ou um de seus associados contribuir (qualquer valor) ao Fundo Anual ou Pólio Plus.
Manter um website ou página de mídia social, e certificar-se de que sejam reportados em Rotary.org. (Certifique-se
também de que estes cumpram os requisitos de nosso Guia de Identidade Visual.)

