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PRÊMIO DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI
FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO
A mais alta homenagem do Rotary é conferida a rotarianos que personificam o lema Dar de Si Antes de Pensar em
Si, usando seu tempo e talentos para ajudar o próximo. Este prêmio anual é outorgado com base em mérito a no
máximo 150 rotarianos de distritos diferentes.

INDICAÇÃO
Somente governadores em exercício, seus antecessores imediatos, ex e atuais diretores do RI podem fazer até três
indicações a este prêmio. Use um formulário separado para cada candidato (sem anexos), explicando os motivos que
fazem com que ele mereça o prêmio.
O formulário preenchido deve ser recebido na Sede Mundial do Rotary antes das 17h00 de Chicago do dia
1° de outubro. Envie-o para o e-mail riawards@rotary.org ou por correio para:
Service Support and Awards (PD210)
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
Seguindo normas do Conselho Diretor do RI, nós notificaremos os governadores dos distritos que tiverem candidatos
ao prêmio.

CRITÉRIOS
A pessoa indicada deve ter prestado serviços humanitários de maneira exemplar e ininterrupta, em qualquer
modalidade ou nível, com ênfase nos trabalhos de voluntariado pessoal e envolvimento ativo no auxílio ao próximo
por intermédio do Rotary. O desempenho de função rotária para a qual o rotariano tenha sido eleito ou indicado
não é suficiente para que faça jus ao reconhecimento, tampouco contribuições financeiras à Fundação Rotária ou
participação em seus projetos.

ELEGIBILIDADE
A autoindicação não é permitida. Além disso, o candidato não pode ser cônjuge, descendente direto (filhos ou netos)
ou seus cônjuges, nem ascendente (pais ou avós) da pessoa que o estiver indicando. O prêmio não é outorgado
em homenagem póstuma e é concedido uma única vez a cada pessoa. Todo rotariano em dia com suas obrigações
rotárias pode ser indicado, exceto:
• governadores em exercício, governadores eleitos e últimos ex-governadores de distrito;
• presidente, presidente eleito e ex-presidentes do RI;
• diretores, diretores eleitos e ex-diretores do RI;
• curadores, curadores eleitos e ex-curadores da Fundação Rotária.

CANDIDATO
Use um formulário separado para cada candidato.
Sobrenome

Nome

Classificação atual ou anterior

Rotary Club de

Distrito

País

N° de associado

Número de anos no Rotary

NOMEADOR
Somente pessoas que ocupam um dos cargos a seguir podem fazer indicações a este prêmio. Informe abaixo a sua
função:  Governador  Diretor  Último ex-governador  Ex-diretor
Sobrenome

Nome

Rotary Club

Distrito

Endereço

Cidade

Estado

Código postal

Telefone

N° de associado

E-mail

Assinatura

Data
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QUALIFICAÇÕES
Dados biográficos gerais do candidato:

Atividades rotárias, incluindo funções desempenhadas:

Atividades ou serviços fora do Rotary:

Descreva como o candidato personifica o lema Dar de Si Antes de Pensar em Si.
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