Estatísticas

Resumo de contribuições
Fundo Anual
Fundo de Dotação
Fundo Pólio Plus
Outro*
Total de contribuições
diretas
Total de novos
compromissos de doação
ao Fundo de Dotação

2017-18

Acumulado

$131,4 milhões

$2,6 bilhões

FUNDAÇÃO ROTÁRIA
DO ROTARY INTERNATIONAL

DADOS DE 2018

$28,5 milhões $348,6 milhões
$143,6 milhões

$1,5 bilhão

$37,6 milhões

$194,4 milhões

$341,1 milhões

$4,7 bilhões

$59,5 milhões $804,9 milhões

Transferências ao Pólio Plus** $14,1 milhões

—

Total

$414,7 milhões

—

Gastos com programas
e operações

$302,7 milhões

Desde 1947:
$4,27 bilhões

* Inclui contribuições em dinheiro a Subsídios Globais, Fundo
de Doações Direcionadas e doações com prazo definido.
** Transferências de Fundo Distrital de Utilização Controlada
e a respectiva equiparação do Fundo Mundial para o Pólio
Plus, royalties do cartão de crédito do Rotary e transferências
do Fundo de Doações Direcionadas para o Pólio Plus.

Para mais informações, fale conosco:
The Rotary Foundation
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698 EUA
Tel: +1-847-866-3000; Fax: +1-847-328-4101
rotarysupportcenter@rotary.org
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DESPESAS COM PROGRAMAS

(Dados em 30 de junho de 2018, valores em US$.)

Pólio Plus. Desde 1985, os rotarianos ajudaram a

imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças contra a
paralisia infantil. Até junho de 2018, o Rotary havia
contribuído mais de $1,8 bilhão à erradicação da pólio
para eliminar a doença nos últimos três países onde
o vírus ainda é endêmico e garantir que ele não volte
a circular em outros lugares. Em 2017-18, foram
desembolsados $156,5 milhões em subsídios,
inclusive aos Parceiros Pólio Plus.

Centros Rotary pela Paz. Todo ano, a Fundação

financia cursos de mestrado e aperfeiçoamento
profissional em seis Centros Rotary. Desde 2002-03,
tivemos 1.245 bolsistas de mais de 120 países neste
programa. Em 2017-18, 94 bolsistas de 44 países
começaram seus estudos em um dos Centros
Rotary pela Paz, ao custo de $4 milhões.

Subsídios Globais. Estes subsídios financiam

projetos e atividades internacionais de grande porte
que geram resultados mensuráveis e sustentáveis
em uma das seis áreas de enfoque do Rotary. As
iniciativas incluem projetos humanitários, bolsas de
estudos e equipes de formação profissional. Desde
2013-14, a Fundação outorgou 5.677 Subsídios
Globais, totalizando $332,1 milhões. Em 2017-18,
aprovamos 1.306 Subsídios Globais ao custo de
$76,9 milhões.

Subsídios Distritais. Estes subsídios financiam
projetos e atividades de pequeno porte e curto prazo
relacionados à Missão da Fundação Rotária. Desde
2013-14, a Fundação outorgou 2.466 Subsídios
Distritais, totalizando $126,1 milhões. Em 2017-18,
aprovamos 503 Subsídios Distritais ao custo de
$27,4 milhões.

Despesas em 2017-18
Centros Rotary
$328
Subsídios Distritais pela Paz
Outros subsídios
(em milhões)

4

27

13

$

$

$

26

$

Captação de
recursos

20

1
Subsídios Globais

Pólio Plus

156

$

77

$

Operações de
programas

$

Administração
geral

5

$

84%

92%

Despesas com
programas

Despesas com
programas e operações

Total arrecadado em 2017-18
$414,7
(em milhões)

131,4

$

Fundo Anual

Fundo de Dotação $28,5

143,6

$

Pólio Plus

Outro 4

59,52

$

37,6

$

1 Valor líquido de fundos devolvidos e outros ajustes
2 Novos compromissos de doação ao Fundo de Dotação
3 Transferências ao Pólio Plus
4	Inclui contribuições em dinheiro a Subsídios Globais, Fundo
de Doações Direcionadas e doações com prazo definido

14,13

$

