MARCOS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

1917	Na Convenção do Rotary em
Atlanta, EUA, o presidente
Arch Klumph propõe o
estabelecimento de um fundo
de dotação “com o propósito de
fazer o bem no mundo”.

1917	O fundo de dotação recebe sua
primeira doação: US$26,50 do
Rotary Club de Kansas City, EUA.
A Fundação Rotária é oficialmente
1928	
criada, e os primeiros curadores
são indicados.
1930	A Fundação outorga seu primeiro
subsídio: US$500 para a Sociedade
Internacional de Crianças
Deficientes (Easter Seals).
1947	Paul Harris, fundador do Rotary,
morre. Nos 18 meses após o
seu falecimento, rotarianos

contribuem mais de US$1 milhão
à Fundação em sua homenagem.
1947	A Fundação Rotária lança seu
primeiro programa: bolsas
para estudos de graduação
internacionais.

1951	Arch Klumph morre e a Fundação
se aproxima da marca dos
US$3 milhões.

1979

1957	O reconhecimento Companheiro
Paul Harris é instituído.

No primeiro projeto do programa
3-H, o Rotary imuniza mais de
6 milhões de crianças contra a
pólio nas Filipinas.

1985

Os programas Pólio Plus e
Subsídios para Professores
Universitários são lançados.

1988

Na Convenção na Filadélfia, EUA,
o Rotary anuncia que a campanha
Pólio Plus, cuja meta era
US$120 milhões, havia conseguido
arrecadar quase US$220 milhões.

1988

Motivados pelo sucesso do Rotary
com a arrecadação de fundos, a

1965	Pela primeira vez, contribuições
à Fundação Rotária no período de
um ano ultrapassam US$1 milhão.
1965	O Intercâmbio de Grupos de
Estudos, os Subsídios Especiais
(mais tarde chamados de Subsídios
Equivalentes) e os Subsídios
para Treinamentos Técnicos
são lançados.

1978

O programa 3-H (Saúde, Fome e
Humanidade) é criado.

1980

A comissão do programa 3-H
sugere que o ano de 2005 seja
o prazo para a erradicação da
pólio no mundo. O Conselho de
Legislação aprova a proposta de
eliminar a poliomielite através da
vacinação.

1981

O Fundo de Dotação da Fundação
Rotária (inicialmente chamado
Fundo Permanente) é criado.

Assembleia Mundial da Saúde
define a meta de acabar com a
paralisia infantil no mundo e lança
a Iniciativa Global de Erradicação
da Pólio (GPEI).
1988

1999

O programa de Parceiros Pólio Plus
é criado para apoiar as campanhas
nacionais de imunização.

pessoas de forma individual, casais
e organizações que contribuem
pelo menos US$250.000 à
Fundação Rotária.
2007 A Fundação Bill e Melinda Gates
faz uma doação-desafio de
US$100 milhões ao Rotary para
arrecadar fundos em prol da
erradicação da pólio.

A Fundação realiza o seu primeiro
Fórum Rotary sobre Paz em
Evanston, EUA.

1999

1995

Os Centros Rotary pela Paz são
fundados. A primeira turma de
bolsistas começará seus estudos
em 2002.

Os curadores criam a Sociedade
de Doadores Testamentários, que
reconhece aqueles que deixam
pelo menos US$10.000 à Fundação
Rotária.

2004 Os curadores criam a iniciativa
Todos os Rotarianos, Todos os
Anos para inspirar os os rotarianos
a contribuírem ao Fundo Anual
todos os anos.
2004 Os curadores fundam a Sociedade
Arch Klumph para reconhecer

2009 A Fundação Gates dá ao Rotary
mais US$255 milhões para o
trabalho de erradicação da
pólio e aumenta o desafio para
US$200 milhões, equiparando
cada dólar arrecadado pelo Rotary
com US$3,55.

2009 O Rotary forma parceria com a
Usaid para lançar a Colaboração
Internacional H2O a fim de
melhorar o acesso à água
potável, saneamento e higiene.

2013

2012

O Rotary supera o desafio de
US$200 milhões feito pela
Fundação Gates em 2009,
arrecadando US$228 milhões
para a erradicação da pólio.

2012

A Índia fica um ano inteiro sem
registrar novos casos de pólio e é
retirada da lista de países onde o
vírus é endêmico.

A Fundação Gates se oferece
para equiparar as contribuições
do Rotary destinadas ao combate
à pólio na proporção de 2:1 até
US$35 milhões por ano, por
cinco anos. O Rotary aceita
o desafio e cria a campanha
Elimine a Pólio Agora: Entre
para a História Hoje.

2013

O piloto do Visão de Futuro
termina e a Fundação adota a
nova estrutura em todo o mundo
rotário.

2015

O número de países endêmicos
da pólio cai para dois.

2017

Rotarianos se reúnem em
Atlanta para celebrar 100 anos
de sucesso.
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