PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
ASSOCIAÇÕES DE ALUMNI DO ROTARY
O QUE É UMA ASSOCIAÇÃO DE ALUMNI DO ROTARY?
Uma Associação de Alumni é um grupo formado por pessoas que foram Bolsistas Rotary pela Paz,
beneficiários de Bolsas Educacionais, participantes do Intercâmbio de Grupos de Estudos, bolsistas
financiados por Subsídios Globais e Distritais, membros de equipes de formação profissional, Voluntários
do Rotary, beneficiários de Subsídios para Professores Universitários e Subsídios Descoberta,
interactianos, rotaractianos, participantes de Intercâmbio de Jovens do Rotary e de Serviços às Novas
Gerações e participantes de outros programas do Rotary.

O QUE É A REDE DE ALUMNI DO ROTARY?
A Rede de Alumni do Rotary é um grupo formado por todas as Associações de Alumni do mundo. Seu
objetivo é manter todos os ex-participantes de programas da entidade conectados com o Rotary.
Todos os alumni e Associações de Alumni fazem parte desta rede.

QUAIS OS PROPÓSITOS DE UMA ASSOCIAÇÃO DE ALUMNI?
1. Estabelecer e manter laços entre os alumni do Rotary
2. Viabilizar o contato dos alumni entre si e com rotarianos
3. Dar oportunidades aos alumni para se envolverem em projetos rotários
4. Facilitar a associação de alumni a Rotary e Rotaract Clubs, inclusive e-clubs

COMO OS MEMBROS DE UMA ASSOCIAÇÃO DE ALUMNI SE REÚNEM E SE
COMUNICAM?
Os próprios membros decidem onde e quando irão se reunir. Além disso, podem se comunicar por
telefone, e-mail e redes sociais. É altamente recomendável que haja um encontro anual junto com a
Conferência Distrital.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE FAZER PARTE DE UMA ASSOCIAÇÃO DE ALUMNI?
Além de proporcionar o contato com o Rotary e apoiar a máxima rotária de Dar de Si Antes de Pensar
em Si, há inúmeros benefícios, como:
• trocar informações com pessoas que passaram por experiências semelhantes no Rotary;
• servir em Comissões Distritais de Seleção de futuros participantes;
• servir como mentores de atuais e futuros participantes de programas;
• fazer palestras em reuniões de Rotary e Rotaract Clubs e em eventos distritais;
• participar de projetos locais e internacionais.

QUAIS OS CUSTOS RELACIONADOS À AFILIAÇÃO?
Nenhum, a menos que a própria Associação decida estabelecer uma taxa para cobrir atividades e
operações.
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QUANTOS MEMBROS SÃO NECESSÁRIOS PARA FORMAR UMA ASSOCIAÇÃO E
QUAL A SUA ESTRUTURA?
Não há quantidade mínima exigida, mas 15 é um número considerado bom. Cada Associação elege seu
próprio presidente e secretário, podendo também escolher um vice-presidente, tesoureiro e conselheiro
rotariano. O presidente atua como elo entre a Associação e a comunidade no âmbito de clube e distrito.

COMO POSSO OBTER MAIS INFORMAÇÕES?
Envie um e-mail para alumni@rotary.org se quiser obter mais informações sobre a Rede e Alumni do
Rotary e as Associações de Alumni. Você também pode consultar nossa página sobre Alumni em
Rotary.org.

