Representante do presidente:
Entre em contato com o governador se ele
estiver demorando para lhe enviar este
formulário preenchido.

Governador:
Preencha e envie este formulário ao
representante do presidente assim que
possível.

DIGITE OU PREENCHA EM LETRA DE FORMA

INFORMAÇÕES PARA O REPRESENTANTE DO PRESIDENTE NA CONFERÊNCIA
DO DISTRITO ____________ — PAÍS________________

As informações abaixo são as mais recentes:
Número de clubes neste distrito até 30 de junho: __________
Novos clubes formados desde 1° de julho: __________
Número de rotarianos no distrito: __________
Aumento (perda) de associados deste 30 de junho: __________
Nomes dos membros de comissões distritais ou administradores gerais do distrito:

Nome do governador eleito, de seu cônjuge e clube:

Nome do governador indicado, de seu cônjuge e clube:

INTERCÂMBIO DE JOVENS
Número de intercâmbios realizados pelo distrito no ano passado:
Estudantes enviados (outbound): __________ Estudantes recebidos (inbound): __________
Intercâmbios planejados para este ano: __________ Para o ano que vem: __________

INTERACT
Número de Interact Clubs no distrito: __________
Estes clubes (assinale todas que se aplicam):
São sediados em escola: _____ Têm base na comunidade: _____

ROTARACT
Número de Rotaract Clubs no distrito: __________
Estes clubes (assinale todas que se aplicam):
São sediados em universidade _____ Têm base na comunidade _____
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PRÊMIO ROTÁRIO DE LIDERANÇA JUVENIL (RYLA)
Número de eventos RYLA realizados ou planejados para este ano: __________
Número de jovens participantes este ano: __________
Os participantes são (assinale todas que se aplicam):
 Estudantes de ensino secundário: _____
 Estudantes universitários: _____
 Jovens profissionais: _____

NÚCLEO ROTARY DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO (NRDC)
Número de NRDCs no distrito: __________

FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Subsídios Distritais
O distrito fez pedido para Subsídio Distrital este ano? Sim_____ Não_____
Caso afirmativo, descreva como o distrito escolhe e implementa os projetos.

Em quais aspectos da Missão da Fundação estes projetos causarão impacto?
 Saúde_____
 Educação_____
 Desenvolvimento comunitário _____
 Outro_____ Explique:

Entre os projetos deste ano, quantos são: locais__________ internacionais: __________
Descreva resumidamente pelo menos um destes projetos, explicando como os rotarianos estão
envolvidos e o impacto causado nos beneficiários.

Subsídios Globais
Quantos Subsídios Globais o distrito e seus clubes apoiaram este ano? __________
Indique as áreas de enfoque que estes projetos impactaram:
 Recursos hídricos e saneamento _____
 Prevenção e tratamento de doenças: _____
 Saúde materno-infantil: _____
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Desenvolvimento econômico e comunitário: _____
Educação básica e alfabetização: _____
Paz e prevenção/resolução de conflitos: _____

Quais Rotary Clubs/distritos foram seus parceiros internacionais?

Descreva resumidamente pelo menos um destes projetos, explicando como os rotarianos estão
envolvidos e o impacto causado nos beneficiários.

Subsídios Predefinidos
Quantos Subsídios Predefinidos o distrito e seus clubes apoiaram este ano? _________
Com quais parceiros estratégicos trabalharam?
 Aga Khan University_____
 Mercy Ships_____
 Unesco-IHE Institute for Water Education_____
Descreva resumidamente pelo menos um destes projetos e explique o impacto causado nos
beneficiários.

Pólio Plus
Descreva o que o distrito, clubes e rotarianos têm feito para continuar apoiando a erradicação da pólio
(imunização, mobilização de voluntários e recursos comunitários, divulgação da iniciativa, e
conscientização do público em geral).

Bolsa Rotary pela Paz
Número de bolsistas Rotary pela Paz atuais e passados do distrito (indique o número de bolsistas
para cada curso):
 Mestrado: __________
 Certificação: __________
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Contribuições à Fundação Rotária
a) Total até hoje: US$_____________
b) Total neste ano rotário: US$_____________
c) O total contribuído até agora está acima / abaixo do que foi contribuído na mesma época do ano
passado

Companheiro Paul Harris
Número de Companheiros Paul Harris no distrito: ___________

Benfeitor
Número de benfeitores da Fundação no distrito: ________

PROGRAMAS ESPECIAIS
Informe sobre a participação do distrito ou clubes em atividades ou projetos especiais voltados a crianças
em risco, deficientes físicos, atendimento médico, compreensão internacional, alfabetização, questões
populacionais, pobreza e fome, preservação do meio ambiente, e problemas urbanos.

OUTROS
Descreva qualquer projeto, atividade ou aspecto do Rotary ou Fundação Rotária o qual gostaria que fosse
enfatizado ou mencionado pelo representante do presidente em seu discurso ou apresentação. Isto pode
incluir conquistas de clubes ou rotarianos em seu distrito, e ações que poderão ajudar o Rotary a crescer,
prestar mais serviços humanitários e aumentar o companheirismo. Seja específico.

Data______________________________ Assinado___________________________________
Rev. 1/2014
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