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Rotaract Clubs D 4620
ROTARACT CLUB DE SOROCABA-LESTE
Reuniões: 1os e 2os sábados do mês,
das 15:00 às16:00h Rua da Penha, 112,
18010-000 – Sorocaba - SP
Presidente: Francielly Fogaça Diniz
e-mail: francielly.diniz@gmail.com

ROTARACT CLUB DE CERQUEIRA CÉSAR
Reuniões: Sede do Rotary Club de Cerqueira César
Parque de Exposição Isidoro Achiles Costa
18760-000 - Cerqueira Cesar - SP
Presidente: Cristiano Aparecido Rocha
e-mail: curupiraaprocha@hotmail.com

MENÇÃO DO ROTARY DE 2018-19
PARA ROTARACT CLUBS
A Menção do Rotary homenageia os Rotaract Clubs que, ao completarem certas atividades, contribuem à
materialização das nossas prioridades estratégicas.
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 2018.
O clube tem até 1° de julho de 2019 para informar suas conquistas pelo formulário de indicação.
A novidade deste ano é que o clube que se qualificar à Menção e atingir de uma a três metas adicionais
poderá receber a Menção do Rotary com Distinção Presidencial.
FORTALECER E APOIAR OS CLUBES
Atingir no mínimo duas metas:
• Ter aumento real de um associado.
• Ter pelo menos 50% dos associados com perfis no Meu Rotary atualizados informando suas habilidades e
interesses.
• Criar ou manter uma relação com clube irmão.

DAR MAIS ENFOQUE E EXPANSÃO AOS SERVIÇOS HUMANITÁRIOS
Atingir no mínimo duas metas:
• Conseguir a média mínima de contribuições ao Pólio Plus de US$25 por associado.
• Realizar evento para arrecadar fundos ao Pólio Plus ou para aumentar a conscientização sobre o trabalho do
Rotary na erradicação da pólio.
• Trabalhar com o Rotary Club patrocinador na execução de um projeto local ou internacional significativo
em uma das seis áreas de enfoque do Rotary.

AUMENTAR A PROJEÇÃO DA IMAGEM PÚBLICA DA ORGANIZAÇÃO
Atingir no mínimo duas metas:
• Postar no Rotary Showcase dados de projetos de sucesso, com detalhes sobre atividades, horas de trabalho
voluntário e fundos arrecadados.
• Seguir as diretrizes da Marca do Rotary, usar modelos de materiais e peças da campanha Pessoas em
Ação, assim como outros materiais relacionados.
• Realizar atividade e convidar profissionais da mídia durante a Semana Mundial do Rotaract,
especialmente no dia 13 de março, que é a data de aniversário do programa.

Além das metas da Menção, os clubes que cumprirem as atividades abaixo ganharão a Distinção
Presidencial. Há três níveis de reconhecimento, de acordo com o número de atividades concluídas (uma
atividade = PRATA, duas atividades = OURO,três atividades = PLATINA).

MENÇÃO DO ROTARY DE 2018-19 PARA
ROTARACT CLUBS COM DISTINÇÃO PRESIDENCIAL
• Ter um aumento real de cinco ou mais associados.
• Mostrar como os associados são Pessoas em Ação promovendo o clube e suas atividades nas mídias
sociais pelo menos quatro vezes por mês.
• Iniciar ou dar continuidade a um programa de desenvolvimento profissional ou de liderança para
aumentar o grau de conhecimento dos associados e agregar mais valor à associação.

