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SEJA A INSPIRAÇÃO
Desde a fundação do Rotary, há 113 anos, seu papel no mundo e na vida dos
rotarianos só cresceu. A organização começou oferecendo a seus associados a
oportunidade de desfrutarem de companheirismo, fazerem amizades e criarem
um vínculo maior com as pessoas do lugar onde viviam. Não demorou para
que o servir criasse raízes no Rotary. Conforme a organização crescia, sua
influência aumentava. Com o passar dos anos, a Fundação Rotária veio somar
ao nosso voluntariado, iniciando um ciclo em prol da melhoria da qualidade de
vida mundo afora que dura até hoje. Formamos parcerias de peso e focamos o
nosso serviço, visando aumentar o impacto que causamos. Lançamos a maior
iniciativa público-privada do mundo na área da saúde, marcada por parcerias brilhantes com governos,
organizações internacionais e inúmeras agências locais e regionais unidos no objetivo de erradicar a pólio.
Os rotarianos demonstram cada vez mais querer não apenas a amizade genuína que encontram nos clubes,
como também os meios de entrarem em ação para fazerem o bem e deixarem a sua marca.
O Rotary é, e continuará sendo, a organização hospitaleira nascida do sonho de Paul Harris: um lugar onde
pessoas dos quatro cantos do mundo podem se encontrar num ambiente acolhedor de amizade para fazerem
coisas grandiosas. O Rotary de hoje oferece algo singular e duradouro aos rotarianos: a chance de integrar
uma rede global de pessoas talentosas e com vontade de colaborar ao avanço mundial. Somos homens e
mulheres que acreditam no poder de ações comunitárias para causar um verdadeiro impacto global.
Juntos, temos capacidade e recursos para concretizar quase tudo.
Mundialmente, o Rotary nunca foi mais relevante, tampouco teve tamanho potencial de fazer o bem.
Infelizmente, não são muitos os que sabem o que o Rotary é e faz. Até mesmo nos nossos clubes, muitos
rotarianos não conhecem a organização o suficiente para aproveitar tudo o que ela oferece.
Os serviços rotários transformam vidas e comunidades. Para prestar mais serviços transformadores,
precisamos avaliar o nosso papel no Rotary, e o papel do Rotary no mundo. Precisamos dar mais ênfase à nossa
imagem pública, usando as mídias sociais para aumentar a nossa base de associados e atrair parceiros que nos
ajudem a ir ainda mais longe com nossos projetos e atividades. Devemos nos concentrar em iniciativas maiores
que causem impacto duradouro, reservando o devido tempo para pesquisas e planejamento que atravessem
anos rotários e mandatos de líderes seniores. Acima de tudo, é preciso que cada um de nós Seja A Inspiração
para que mudanças positivas ocorram e nossos clubes, bairros, cidades e organização inteira se sintam
movitados a enfrentar os desafios de hoje com otimismo e criatividade.
Como bem colocado por Paul Harris: “O Rotary é um microcosmo de um mundo em paz, um modelo que as
nações fariam bem em seguir”. Para mim, o Rotary não é somente um modelo, mas uma inspiração. O Rotary
nos mostra o que é possível, nos dá força de lutar pelo que queremos e nos mostra o caminho a seguir —
contribuindo para que Sejamos A Inspiração para o mundo em que vivemos.
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MENÇÃO DO ROTARY DE 2018-19
A Menção do Rotary homenageia os Rotary Clubs
que, ao completarem certas atividades, contribuem à
materialização das nossas prioridades estratégicas.
Se as informações sobre o clube e seus associados
estiverem atualizadas no Meu Rotary, nós podemos
verificar muitas das conquistas do seu clube
automaticamente. Você usará ferramentas on-line,
como o Rotary Club Central, para nos dizer quando
tiver alcançado suas outras metas. Para qualificar à
Menção do Rotary, o clube precisa iniciar e terminar
o ano operante e em dia com suas obrigações.
Os resultados de quadro associativo de 1° de julho de
2018 serão comparados aos de 1° de julho de 2019,
sendo que reconhecimento será entregue por volta de
15 de agosto de 2019.
A novidade deste ano é que o clube que se qualificar
à Menção e atingir de uma a três metas adicionais
poderá receber a Menção do Rotary com Distinção
Presidencial.
FORTALECER E APOIAR OS CLUBES
Atingir no mínimo três metas:
Ter aumento real de um associado.
ll Manter ou aumentar a taxa de retenção de
associados novos e atuais:
¡¡ aumentar a taxa de retenção do clube em 1%
ou
¡¡ manter a taxa de retenção se ela foi no mínimo
de 90% em 2017-18.
ll Ter aumento real no número de associadas.
ll Conseguir com que pelo menos 60% dos
associados informem sua data de nascimento
pelo Meu Rotary.
ll Patrocinar ou copatrocinar um novo Rotary Club.
ll Fazer um estudo de classificação para verificar
o quanto os associados refletem a comunidade
comercial e profissional da área em que o
clube opera.
ll

DAR MAIS ENFOQUE E EXPANSÃO AOS
SERVIÇOS HUMANITÁRIOS
Atingir no mínimo três metas:
Patrocinar um Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário.
ll Patrocinar ou copatrocinar um Interact ou
Rotaract Club.
ll Atingir contribuição mínima per capita de
US$100 ao Fundo Anual.
ll Aumentar o número de associados participando
em projetos do clube.
ll Realizar evento para arrecadar fundos ao Pólio
Plus ou para aumentar a conscientização sobre o
trabalho do Rotary na erradicação da pólio.
ll Executar um projeto local ou internacional
significativo em uma das seis áreas de enfoque
do Rotary.
ll

AUMENTAR A PROJEÇÃO DA IMAGEM PÚBLICA
DA ORGANIZAÇÃO
Atingir no mínimo três metas:
ll Postar no Rotary Showcase dados de projetos de
sucesso, com detalhes sobre atividades, horas de
trabalho voluntário e fundos arrecadados.
ll Seguir as diretrizes da Marca do Rotary, usar
modelos de materiais e peças da campanha
Pessoas em Ação, assim como outros materiais
relacionados.
ll Providenciar para que os associados tenham
oportunidades de falar com a mídia sobre a
história do clube e do Rotary.
ll Organizar um evento para alumni do Rotary,
divulgando as inúmeras oportunidades de
networking fornecidas pela organização.
ll Estabelecer ou continuar uma parceria com
empresa, governo ou ONG e implementar um
projeto juntos.
ll Patrocinar um estudante no Intercâmbio de
Jovens ou em uma atividade RYLA.

MENÇÃO DO ROTARY DE 2018-19 PARA ROTARACT CLUBS
A Menção do Rotary homenageia os Rotaract Clubs
que, ao completarem certas atividades, contribuem à
materialização das nossas prioridades estratégicas.
Para ganhar a Menção, o Rotaract Club precisa ser
certificado pelo Rotary International e endossado pelo
governador do distrito antes de 1° de julho de 2018.
O clube tem até 1° de julho de 2019 para informar suas
conquistas pelo formulário de indicação.
A novidade deste ano é que o clube que se qualificar
à Menção e atingir de uma a três metas adicionais
poderá receber a Menção do Rotary com Distinção
Presidencial.

FORTALECER E APOIAR OS CLUBES
Atingir no mínimo duas metas:
ll Ter aumento real de um associado.
ll Ter pelo menos 50% dos associados com perfis
no Meu Rotary atualizados informando suas
habilidade e interesses.
ll Criar ou manter uma relação com clube irmão.
DAR MAIS ENFOQUE E EXPANSÃO AOS
SERVIÇOS HUMANITÁRIOS
Atingir no mínimo duas metas:
ll Conseguir a média mínima de contribuições ao
Pólio Plus de US$25 por associado.
ll Realizar evento para arrecadar fundos ao Pólio
Plus ou para aumentar a conscientização sobre o
trabalho do Rotary na erradicação da pólio.
ll Trabalhar com o Rotary Club patrocinador na
execução de um projeto local ou internacional
significativo em uma das seis áreas de enfoque do
Rotary.
AUMENTAR A PROJEÇÃO DA IMAGEM PÚBLICA
DA ORGANIZAÇÃO
Atingir no mínimo duas metas:
Postar no Rotary Showcase dados de projetos de
sucesso, com detalhes sobre atividades, horas de
trabalho voluntário e fundos arrecadados.
ll Seguir as diretrizes da Marca do Rotary, usar
modelos de materiais e peças da campanha
Pessoas em Ação, assim como outros materiais
relacionados.
ll Realizar atividade e convidar profissionais da
mídia durante a Semana Mundial do Interact,
especialmente no dia 13 de março, que é a data de
aniversário do programa.
ll

MENÇÃO DO ROTARY DE 2018-19 PARA INTERACT CLUBS
A Menção do Rotary homenageia os Interact Clubs
que, ao completarem certas atividades, contribuem à
materialização das nossas prioridades estratégicas.
Para ganhar a Menção, o Interact Club precisa ser
certificado pelo Rotary International e endossado
pelo governador do distrito antes de 1° de julho de
2018. Também antes desta data, o conselheiro do
clube deverá informar seu nome e dados de contato
ao Rotary. Os dirigentes do Rotary Club patrocinador,
ou conselheiros de Interact Clubs, deverão submeter
o formulário de indicação até 15 de agosto de 2019,
informando as conquistas do Interact Club.
A novidade deste ano é que o clube que se qualificar
à Menção e atingir de uma a três metas adicionais
poderá receber a Menção do Rotary com Distinção
Presidencial.

FORTALECER E APOIAR OS CLUBES
Atingir no mínimo duas metas:
ll Realizar reunião para apresentar nossos
programas pró-juventude, como Intercâmbio de
Jovens e RYLA.
ll Trabalhar com o Rotary Club patrocinador ou
conselheiro na organização e participação em
uma feira de carreiras ou atividade que envolva
mentores e mentorados.
ll Trabalhar com o Rotary Club patrocinador ou
conselheiro para conectar interactianos que
estiverem em vias de sair do programa (quando
completam 18 anos) com Rotaract Clubs locais.
DAR MAIS ENFOQUE E EXPANSÃO AOS
SERVIÇOS HUMANITÁRIOS
Atingir no mínimo duas metas:
ll Planejar e executar um projeto referente ao
Dia Global do Voluntariado Jovem.
ll Realizar evento para arrecadar fundos ao Pólio Plus
ou aumentar a conscientização sobre o trabalho
rotário na erradicação da paralisia infantil.
ll Trabalhar com o Rotary Club patrocinador ou
conselheiro na execução de um projeto local ou
internacional significativo em uma das seis áreas
de enfoque do Rotary.
AUMENTAR A PROJEÇÃO DA IMAGEM PÚBLICA
DA ORGANIZAÇÃO
Atingir no mínimo duas metas:
Postar no Rotary Showcase dados de projetos de
sucesso, com detalhes sobre atividades, horas de
trabalho voluntário e fundos arrecadados.
ll Seguir as diretrizes da Marca do Rotary, usar
modelos de materiais e peças da campanha Pessoas
em Ação, assim como outros materiais relacionados.
ll Realizar atividade e convidar profissionais da
mídia durante a Semana Mundial do Interact,
especialmente no dia 5 de novembro, que é a data
de aniversário do programa.
ll

MENÇÃO DO ROTARY DE 2018-19 COM DISTINÇÃO PRESIDENCIAL

ROTARY CLUB

ROTARACT CLUB

INTERACT CLUB

Além das metas da Menção, os
clubes que cumprirem as atividades
abaixo ganharão a Distinção
Presidencial. Há três níveis de
reconhecimento, de acordo com o
número de atividades concluídas (uma
atividade = PRATA, duas atividades =
OURO, três atividades = PLATINA).

Além das metas da Menção, os
clubes que cumprirem as atividades
abaixo ganharão a Distinção
Presidencial. Há três níveis de
reconhecimento, de acordo com o
número de atividades concluídas (uma
atividade = PRATA, duas atividades =
OURO, três atividades = PLATINA).

Além das metas da Menção, os
clubes que cumprirem as atividades
abaixo ganharão a Distinção
Presidencial. Há três níveis de
reconhecimento, de acordo com o
número de atividades concluídas (uma
atividade = PRATA, duas atividades =
OURO, três atividades = PLATINA).

ll

ll

ll

Atingir um ganho real
de pelo menos cinco
associados.
Mostrar como os associados
são Pessoas em Ação
promovendo o clube e
suas atividades nas mídias
sociais pelo menos quatro
vezes por mês.
Iniciar ou dar continuidade
a um programa de
desenvolvimento
profissional ou de liderança
para aumentar o grau
de conhecimento dos
associados e agregar mais
valor à associação.

ll
ll

ll

Ter um aumento real de
cinco ou mais associados.
Mostrar como os associados
são Pessoas em Ação
promovendo o clube e
suas atividades nas mídias
sociais pelo menos quatro
vezes por mês.
Iniciar ou dar continuidade
a um programa de
desenvolvimento
profissional ou de liderança
para aumentar o grau
de conhecimento dos
associados e agregar mais
valor à associação.

ll

Trabalhar com o Rotary Club
patrocinador ou conselheiro
para explorar oportunidades
relacionadas a bolsas de
estudos oferecidas por outros
Rotary Clubs ou organizações
e divulgá-las aos interactianos.

ll

Enviar material para
concorrer no Concurso
Anual de Vídeos do
Interact, mostrando como
os associados do clube são
Pessoas em Ação.
Iniciar ou dar continuidade
a um programa de
desenvolvimento de
liderança para aumentar o
grau de conhecimento dos
associados e agregar mais
valor à associação.

ll

Juntos, vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar
mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo.

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org
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