LEMA PRESIDENCIAL E
MENÇÃO DO ROTARY

O ROTARY CONECTA O MUNDO
O Rotary nasceu das conexões. Quando o jovem advogado Paul Harris chegou a Chicago, ele
formou o Rotary para se conectar com outras pessoas na nova cidade. Mais de um século depois,
temos à nossa disposição inúmeras maneiras de fazer amizades e contatos, a maioria delas,
provavelmente, além da imaginação de Paul Harris. No entanto, essa habilidade singular de
conectar as pessoas continua sendo o que diferencia a nossa organização das outras.
Por meio de sua Missão e estrutura, o Rotary International oferece uma maneira pela qual
podemos nos conectar com nossas comunidades, formar redes de contatos profissionais
e desenvolver relacionamentos fortes e duradouros. Como associados do Rotary, estamos
conectados à comunidade global através dos nossos projetos e programas, liderança na
erradicação da pólio e colaboração com as Nações Unidas. Através dos serviços humanitários,
temos conexões com pessoas que querem entrar em ação para fazer deste mundo um
lugar melhor – pessoas com valores iguais aos nossos que, se não fosse pelo Rotary, jamais
conheceríamos, e pessoas de todo o mundo que precisam da nossa ajuda.

MARK DANIEL
MALONEY

NOSSA VISÃO:
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.

Com o início de uma nova década, estamos moldando o futuro da nossa organização. Em
2019-20, o Rotary implementará um novo Plano Estratégico, adotará inovações aprovadas
pelo Conselho de Legislação e atuará em áreas de enfoque revitalizadas. Porém, o verdadeiro
trabalho de moldar o futuro do Rotary acontece nos clubes, onde nossa organização mais
precisa se adaptar para vencer os desafios atuais.
Embora o clube continue sendo o coração da verdadeira experiência rotária, hoje somos muito
mais criativos e flexíveis quando se trata se decidir o que um clube pode ser, como ele pode se
reunir e até mesmo o que pode ser considerado uma reunião. Precisamos ser estratégicos e
inovadores com relação à maneira de abordarmos o quadro associativo, formando conexões
mais amplas e profundas com nossas comunidades e criando novos modelos de clube que
aumentem nossa diversidade, atraiam associados e engajem os rotarianos.
O Rotary realmente é uma família. No entanto, frequentemente estabelecemos tantas regras
e demandas para nossos associados e líderes que acabamos colocando o Rotary fora do alcance
de jovens profissionais. A experiência rotária deve complementar a família, e não competir
com ela. Quando o Rotary Club é uma lugar agradável e acolhedor em que os serviços
humanitários e as famílias se complementam, os jovens profissionais têm a oportunidade
de se engajarem nos serviços rotários e fazerem parte de um modelo cívico positivo. E quando
estabelecemos expectativas realistas para funções rotárias, as quais profissionais atarefados
podem alcançar, desenvolvemos uma rede de rotarianos de uma nova geração – os quais serão
os líderes de amanhã.
Em 2019-20, nosso desafio será fortalecer as maneiras pelas quais O Rotary Conecta o Mundo,
possibilitando que pessoas talentosas e generosas se unam e entrem em ação por meio dos
serviços rotários.
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MENÇÃO DO ROTARY DE 2019-20
PARA ROTARY CLUBS

MENÇÃO DO ROTARY DE 2019-20
PARA ROTARACT CLUBS

MENÇÃO DO ROTARY DE 2019-20
PARA INTERACT CLUBS

MENÇÃO DO ROTARY DE 2019-20
COM DISTINÇÃO PRESIDENCIAL

A Menção do Rotary homenageia Rotary Clubs que, ao completarem
certas atividades, contribuem à materialização das nossas prioridades
estratégicas. Os clubes têm um ano rotário inteiro para alcançarem as
metas da Menção.

A Menção do Rotary para Rotaract Clubs homenageia clubes que, ao
completarem certas atividades, contribuem à materialização das nossas
prioridades estratégicas. Os clubes têm um ano rotário inteiro para
alcançarem as metas da Menção.

A Menção do Rotary para Interact Clubs homenageia clubes que, ao
completarem certas atividades, contribuem à materialização das nossas
prioridades estratégicas. Os clubes têm um ano rotário inteiro para
alcançarem as metas da Menção.

Este ano, o clube que se qualificar à Menção e atingir de uma a três
metas adicionais poderá receber a Menção do Rotary com Distinção
Presidencial. Tais metas adicionais estão listadas na contracapa
deste folheto.

Se as informações sobre o clube e seus associados estiverem atualizadas
no Meu Rotary, nós podemos verificar muitas das conquistas do seu clube
automaticamente. Use ferramentas on-line, como o Rotary Club Central,
para nos informar quando tiver alcançado as outras metas. Para se qualificar
à Menção do Rotary, o clube precisa iniciar e terminar o ano operante e
em dia com suas obrigações. Os resultados do quadro associativo de 1° de
julho de 2019 serão comparados aos de 1° de julho de 2020, sendo que o
reconhecimento será entregue por volta de 15 de agosto de 2020.

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 2019. O clube tem até 15 de agosto de 2020 para informar suas
conquistas pelo formulário de indicação.

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 2019. 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 2020, informando as
conquistas do Interact Club.

UNIR PESSOAS
Alcance pelo menos cinco das seguintes metas:
ll Formar uma Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo
de clube com pelo menos cinco integrantes, e informar ao Rotary
International o nome do presidente desta comissão.
ll Ter aumento real no quadro associativo.
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 do clube se ela foi de pelo menos
90% em 2018-19.
ll Ter aumento real no número de associadas ou no número de
associados com menos de 40 anos de idade.
ll Fazer um estudo sobre as ocupações dos associados e trabalhar
para que seu quadro associativo reflita a comunidade
empresarial e profissional local.
ll Patrocinar ou copatrocinar um novo Rotary Club ou Núcleo
Rotary de Desenvolvimento Comunitário.
ll Patrocinar ou copatrocinar um Interact ou Rotaract Club.
ll Organizar um evento para alumni do Rotary e destacar as
oportunidades de networking oferecidas pela organização.
ll Patrocinar um estudante no Intercâmbio de Jovens ou
participante de evento RYLA.

ENTRAR EM AÇÃO
Alcance pelo menos cinco das seguintes metas:
Formar uma Comissão da Fundação Rotária de clube com pelo
menos cinco integrantes, e informar ao Rotary International o
nome do presidente desta comissão.
ll Aumentar o número de associados participando de projetos
humanitários.
ll Conseguir contribuição mínima per capita de US$100 ao Fundo
Anual da Fundação Rotária.
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 Postar no Rotary.org projetos de sucesso, com detalhes sobre
atividades, horas de trabalho voluntário e fundos arrecadados.
ll Estabelecer ou continuar uma parceria com empresa, governo
ou ONG e trabalhar em um projeto juntos.
ll Seguir as diretrizes da Marca 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

UNIR PESSOAS
Alcance pelo menos três das seguintes metas:
Ter aumento real no quadro associativo.
ll Conseguir com que pelo menos 50% dos associados adicionem
suas habilidades e interesses aos seus perfis no Meu Rotary.
ll Criar ou manter uma relação com clube irmão.
ll Realizar um evento durante a Semana Mundial do Rotaract;
convidar a mídia e contar a história do seu clube e do Rotary.
ll Participar de evento de networking ou atividade social com o
Rotary Club patrocinador.
ll

ENTRAR EM AÇÃO
Alcance pelo menos três das seguintes 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 seu Rotary Club patrocinador em um projeto
local ou internacional significativo em uma das seis áreas de
enfoque do Rotary.
ll Postar no Rotary.org projetos de sucesso, com detalhes sobre
atividades, horas de trabalho voluntário e fundos arrecadados.
ll Seguir as diretrizes da Marca Rotary, usar modelos de materiais
e peças da campanha Pessoas em Ação, assim como outros
materiais relacionados.

UNIR PESSOAS
Alcance pelo menos duas das seguintes metas:
Realizar uma reunião para apresentar aos associados nossos
programas para jovens líderes, como RYLA e Intercâmbio de
Jovens.
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 saindo do programa por causa de
idade com Rotaract Clubs baseados em universidade ou em
comunidade.
ll Realizar uma atividade durante a Semana Mundial do Interact;
convidar a mídia e contar a história do seu clube e do Rotary.
ll

ENTRAR EM AÇÃO
Alcance pelo menos três das seguintes metas:
ll Planejar e executar um projeto referente ao Dia Global do
Voluntariado Jovem.
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 seu Rotary Club patrocinador ou conselheiro em
um projeto local ou internacional significativo em uma das seis
áreas de enfoque do Rotary.
ll Pedir para seu clube patrocinador ou conselheiro postar no
Rotary.org dados de projetos de sucesso, com detalhes sobre
atividades, horas de trabalho voluntário e fundos arrecadados.
ll Seguir as diretrizes da Marca Rotary, usar modelos de materiais
e peças da campanha Pessoas em Ação, assim como outros
materiais relacionados.

PARA ROTARY CLUBS
Além das metas da Menção, alcance as seguintes metas adicionais para
receber a Menção do Rotary com Distinção Presidencial nível PRATA
(uma meta), OURO (duas metas) ou PLATINA (três metas):
ll Conecte líderes. Alcance um aumento real de pelo menos cinco
associados.
ll Conecte famílias. Organize um projeto humanitário que
envolva as famílias dos associados, participantes de programas
pró-juventude e outros membros da comunidade.
ll Conecte profissionais. Inicie ou continue um programa de
desenvolvimento pessoal, profissional ou de liderança para
aprimorar as habilidades dos associados.
ll Conecte a comunidade. Mostre como seus associados são
pessoas em ação, divulgando seu clube e respectivas atividades
nas mídias sociais pelo menos quatro vezes ao mês.

PARA ROTARACT CLUBS
Além das metas da Menção, alcance as seguintes metas adicionais para
receber a Menção do Rotary com Distinção Presidencial nível PRATA
(uma meta), OURO (duas metas) ou PLATINA (três metas):
ll Conecte líderes. Alcance um aumento real de pelo menos cinco
associados.
ll Conecte famílias. Organize um projeto humanitário que
envolva as famílias dos associados, participantes de programas
pró-juventude e outros membros da comunidade.
ll Conecte profissionais. Inicie ou continue um programa de
desenvolvimento pessoal, profissional ou de liderança para
aprimorar as habilidades dos associados.
ll Conecte a comunidade. Mostre como seus associados são
pessoas em ação, divulgando seu clube e respectivas atividades
nas mídias sociais pelo menos quatro vezes ao mês.

PARA INTERACT CLUBS
Além das metas da Menção, alcance as seguintes metas adicionais para
receber a Menção do Rotary com Distinção Presidencial nível PRATA
(uma meta), OURO (duas metas) ou PLATINA (três metas):
ll Conecte líderes. Inicie ou continue um programa de
desenvolvimento de liderança para aprimorar as habilidades dos
associados.
ll Conecte famílias. Organize um projeto humanitário que
envolva as famílias e amigos dos associados.
ll Conecte oportunidades acadêmicas. Trabalhe com o clube
patrocinador ou conselheiro para explorar oportunidades
relacionadas a bolsas de estudos oferecidas por outros Rotary
Clubs ou organizações, e divulgue-as ao seu clube.
ll Conecte a comunidade. Mostre como os associados são pessoas
em ação, enviando um vídeo que promova seu clube e suas
atividades humanitárias para o Concurso Anual de Vídeos
do Interact.

