PORTUGUESE (PT)

METAS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Ron Burton
Chair eleito da Fundação Rotária
17 de janeiro de 2018

Bom dia! É um grande prazer estar aqui com vocês para falar sobre o meu tema rotário
predileto: a nossa Fundação Rotária.
É ótimo ver tantos amigos de longa data, amigos que devo ter conhecido em outras
Assembleias Internacionais. Mas fico especialmente feliz em ver tantas caras novas: o
futuro do Rotary, os líderes de 2018-19.
A energia gerada aqui sempre me anima a voltar. Espero que vocês também consigam
senti-la e estejam tão entusiasmados quanto eu. Tenho certeza que vocês já ouviram
vários comentários sobre a Assembleia de pessoas que já a prestigiaram.
Independentemente do que foi dito, não há nada como estar aqui pessoalmente. É uma
experiência indescritível e eu sugiro que vocês a aproveitem ao máximo – trabalhem
bastante, divirtam-se e curtam cada segundo. A Assembleia Internacional é, sem dúvida,
a reunião mais encantadora do Rotary International, com pessoas que vêm dos quatro
cantos do mundo para aprender mais sobre nossa instituição, desfrutar de
companheirismo e fazer amizades que durarão a vida inteira. Nós viemos aqui para
aprender e sairemos daqui para servir!
Como chair da Fundação Rotária em 2018-19, é minha responsabilidade estabelecer as
metas da entidade para o ano que serviremos juntos. Espero inspirá-los ainda mais a
apoiar a nossa Fundação para que façamos do ano de 2018-19 o melhor da nossa história.
Mas isso só será possível com a ajuda de todos.
Por saber que vocês apoiam a nossa Fundação e estão comprometidos com o seu sucesso,
defini uma meta de arrecadação que é ambiciosa e, ao mesmo tempo, possível de se
alcançar. Ela exigirá o empenho de todos, mas também nos permitirá cumprir a promessa
que fizemos ao mundo e com a qual acredito que todos estejam comprometidos: melhorar
a qualidade de vida da humanidade.
Dado o tremendo sucesso alcançado no ano do centenário da Fundação Rotária e tudo o
que estamos conquistando este ano, a meta para o Fundo Anual será de US$137 milhões.
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Nossa meta para a pólio será de US$150 milhões, sendo que US$50 milhões virão de
rotarianos, clubes, distritos e amigos da organização, e os US$100 milhões adicionais
consistirão da equiparação prometida pela Fundação Gates.
Com base no histórico de doações em espécie, nossa meta de contribuições em dinheiro
para Subsídios Globais e outras doações diretas será de US$31,5 milhões. Para o Fundo
de Dotação, a meta de doações diretas será de US$26,5 milhões e a meta de promessas de
contribuição será de US$35 milhões. A soma de todas essas metas resulta na meta total
de arrecadação de US$ 380 milhões para 2018-19. Uma vez alcançada, ela permitirá que
continuemos financiando a vasta gama de programas transformadores que rotarianos e
Rotary Clubs implementam todos os dias.
Juntamente com essa abrangente meta de arrecadação de fundos, gostaria de
compartilhar com vocês as quatro prioridades definidas e adotadas pelos curadores da
Fundação para continuarmos avançando nos próximos três anos. Essas prioridades são
bem objetivas e representam desafios e oportunidades a partir de 1o de julho de 2018, o
dia em que assumiremos os nossos cargos.
Nossa primeira prioridade não é surpresa para ninguém: a erradicação da paralisia
infantil, uma iniciativa que é, e continuará sendo, a principal prioridade de toda a nossa
organização.
Em outubro do ano passado, Rotary Clubs do mundo inteiro organizaram mais de 3.400
ações em homenagem ao Dia Mundial de Combate à Pólio. O Rotary organizou seu quinto
evento para celebrar a data, que foi transmitido ao vivo diretamente da sede da Fundação
Bill e Melinda Gates, em Seattle, e assistido por mais de 150.000 pessoas globalmente. O
programa foi mais do que um simples relatório sobre o nosso progresso. Ele foi, na
verdade, um tributo ao trabalho feito por heróis desconhecidos que lutam para erradicar
a pólio. Foi um tributo a vocês, companheiros. Há 30 anos, nós, rotarianos, trabalhamos
em campanhas de vacinação, persuadimos pais a vacinarem os seus filhos pressionamos
governos a cumprirem suas promessas, aumentamos a conscientização pública, doamos
nosso tempo, talentos, recursos... a lista vai longe. Fazemos tudo isso para garantir que
nenhuma criança sofra novamente em decorrência dessa doença terrível, que pode ser
prevenida.
Nós temos plena consciência de que a erradicação da pólio não é como uma corrida de
velocidade, mas sim como uma maratona. E hoje estamos quase no final dela.
Conseguimos ver a linha de chegada, mas ainda não estamos lá. Nosso maior desafio
ainda está à nossa frente. Fizemos uma promessa às crianças do mundo e, graças ao nosso
compromisso, conseguimos reduzir o número de casos de pólio em mais de 99,9%.
Precisamos nos manter fiéis à causa e cumprir nossa promessa.
Nossa segunda prioridade é aumentar a sustentabilidade dos nossos serviços nas seis
áreas de enfoque. O sucesso do nosso programa de Subsídios Globais depende da
avaliação cuidadosa das necessidades comunitárias feita pelos Rotary Clubs e distritos.
Para o Rotary, um projeto sustentável é aquele que gera soluções em longo prazo –
soluções que poderão ser mantidas pelos membros da comunidade beneficiada por muito
tempo após o fim do subsídio. Não é suficiente presumirmos que sabemos do que uma
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comunidade precisa. É essencial trabalharmos com ela para identificar suas reais
necessidades e fazer com que se os moradores se envolvam no projeto.
Além disso, sempre que possível, procurem adquirir equipamentos e tecnologia de
fornecedores locais. Tentem potencializar seus subsídios através da formação de
parcerias com instituições locais. Acima de tudo, mantenham-se engajados. Avaliem o
sucesso dos projetos ao longo do tempo para verificarem se continuam sendo sustentáveis
e oferecendo o apoio e os serviços para os quais foram inicialmente implementados. Essas
medidas garantirão que o impacto do Rotary seja duradouro.
Nossa terceira prioridade é incentivar os distritos a usarem todas as verbas do Fundo
Distrital de Utilização Controlada anualmente para podermos fazer o bem no mundo
ainda mais. Os fundos podem ser usados de diversas maneiras para ajudar os clubes,
distritos e o mundo, seja por meio de Subsídios Distritais, Subsídios Globais, doações ao
Pólios Plus ou contribuições para projetos de outros distritos.
Este é o momento ideal para vocês examinarem o saldo de FDUC dos seus distritos,
determinarem o valor que estará disponível e planejarem como irão usá-lo no próximo
ano. Os rotarianos não fizeram doações à nossa Fundação para ficarem guardadas na
poupança. As contribuições foram efetuadas com o propósito de "Fazer o Bem no
Mundo". E oportunidades não faltam. Por isso, incentivem os rotarianos a colocarem
esses fundos em ação.
Nossa quarta prioridade é muito especial para mim. É algo que venho promovendo há
quase trinta anos, desde quando descobri que nosso Fundo de Dotação tinha apenas US$2
milhões. Nós já progredimos muito desde então, mas temos um grande potencial que
pode ser explorado se simplesmente contarmos nossa história. A meta é fazer com que a
Fundação tenha US$2,025 bilhões até 2025, e já estamos no caminho certo para alcançála. Hoje, o nosso Fundo de Dotação tem pouco mais de US$1,1 bilhão, dos quais US$421
milhões estão em mãos e os US$767 milhões adicionais são promessas de doação.
Imaginem todo o bem que poderemos fazer quando o Fundo de Dotação chegar a US$2
bilhões!
Para atingirmos essa meta, precisamos não só aumentar o quadro associativo, mas
também o número de rotarianos e outras pessoas que apoiam a nossa Fundação, ou seja,
precisamos ampliar o nosso quadro de doadores. A verdadeira filantropia não é
mensurada pelo valor de uma contribuição, mas sim pelo seu valor em relação à
capacidade financeira do doador. Precisamos motivar os rotarianos a enxergarem a
Fundação Rotária como a Fundação de cada um deles, e a fazerem dela o destino das suas
doações ou, no mínimo, uma das instituições que apoiam.
A Charity Navigator é uma das maiores avaliadoras de instituições de caridade dos
Estados Unidos, tendo avaliado mais de 9.000 organizações beneficentes. Seu sistema de
classificação analisa duas áreas amplas relacionadas ao desempenho das instituições:
saúde financeira, e responsabilidade/transparência. Estas classificações mostram aos
doadores com que grau de eficiência uma instituição usa o apoio recebido hoje, como ela
mantém os programas e serviços que oferece ao longo do tempo e seu nível de
compromisso com a boa governança, melhores práticas e transparência de informações.
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A intenção da Charity Navigator com essas classificações é ajudar os doadores a tomarem
decisões inteligentes e melhorar o desempenho do setor sem fins lucrativos como um
todo.
Em 2017, mais uma vez a Fundação Rotária recebeu a classificação mais alta da Charity
Navigator, por conta da sua forte saúde financeira e seu comprometimento com a
responsabilidade e a transparência. Esse é o 10º ano consecutivo em que recebemos a
classificação de quatro estrelas. Em sua página na internet, a Charity Navigator listou as
dez melhores entidades beneficentes conhecidas por todos. A Fundação Rotária está
empatada em primeiro lugar com outras duas instituições, com uma pontuação perfeita
de 100 pontos.
Nossa iniciativa de fazer com que a Fundação chegue a US$ 2,025 bilhões até 2025 deve
ser vista como um ótimo incentivo para conseguirmos contribuições e promessas de
doação. Ela nos dá o privilégio de estabelecermos um legado pessoal no Fundo de Dotação
do Rotary, por meio de uma doação para uma das melhores instituições beneficentes, a
nossa Fundação, possibilitando que ela faça o bem no mundo.
A Jetta e eu estamos entre aqueles que acreditam piamente na nossa Fundação. Por meio
das nossas contribuições, estamos criando um legado no Rotary. Nosso fundo de dotação
foi estabelecido no início dos anos 90, pois entendemos que essas doações são uma forma
de garantir que programas rotários que salvam vidas continuem tendo impacto positivo
nas gerações futuras permanentemente. Nós seguimos contribuindo. Acreditamos que foi
a decisão certa na época e que continua sendo até hoje. O fundo que nós estabelecemos
fornece uma renda anual para o Fundo Mundial.
Nós acreditamos na Fundação e queremos que nosso compromisso com o Rotary seja
perpétuo. Em outras palavras, queremos ser rotarianos para sempre. Assim como aqueles
que hoje plantam árvores sob a sombra das quais jamais se sentarão, nós queremos
garantir uma fonte de fundos que possibilite ao Rotary ser sempre capaz de atender às
necessidades globais. Convidamos vocês e os rotarianos do mundo inteiro a se juntarem
a nós, compartilhando desta responsabilidade magnífica e necessária. O compromisso do
Rotary com as futuras gerações também pode ser o seu legado. Em poucas palavras: seu
legado, nosso compromisso.
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