Metas Distritais 2018-19
Período considerado: 01/07/2018 a 30/04/2019
• Governadores Assistentes, Presidentes e Associados, cadastrarem-se no “Meu Rotary”.
Aos Clubes:
• Manter as obrigações financeiras em dia (Per capita semestral RI- julho 2018 e janeiro 2019, Revista Rotary Brasil e
Fundo Distrital).
• Manter atualizada a lista de associados no Rotary Club Central (DATA DE NASCIMENTO).
• Observar prazo para envio de inscrições em eventos distritais e dos relatórios mensais de frequência e atividades.
• Registrar Presidentes e Secretários 2019-2020 até 31/12/2018
• Registrar metas no Rotary Club Central

DQA
•
•
•
•

Cada Rotary Club deve ter um crescimento de dois associados
Elevar o número de mulheres no quadro associativo
Efetivar o número de jovens no quadro associativo, buscando potenciais associados nos Rotaract Clubs
Efetivar esforços e concretizações para que seu clube não tenha menos de vinte associados até 30/06/2019

DQA Expansão
• Fundação de dois novos clubes.

Imagem Pública
• RC Clubes participem de projetos desenvolvidos pela Comissão de Imagem Pública
Evento Distrital para comemorar o aniversário do Rotary FESTA ROTARY DAS NAÇÕES – em fevereiro de 2019
ROTARY DAYS – durante o mês de outubro – preferencialmente na semana do dia 24 de outubro –
DIA MUNDIAL DE COMBATE À PÓLIO
• Divulguem todos os eventos e projetos do Clube através das mais diversas mídias

Serviços à Juventude
• Fundação de 3 Interacts Clubes
• Fundação de 3 Rotaracts Clubes
• Envolver Rotaractianos, Interactianos e Rotakids em projetos do Clube e nos eventos distritais; Festa Rotary das
Nações e Rotary Days.
• Patrocinar ou receber pelo menos um intercambista
• Realizar Ryla

Projetos Humanitários
• Fundação de um NRDC (Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário)
• Participar de um Grupo de Companheirismo
• Participar de Intercâmbio Rotário da Amizade

Fundação Rotária
•
•
•
•

Realizar um projeto de Subsidio Distrital e participar de um projeto de Subsidio Global
Fundo anual U$$ 120.000,00 (Campanha todos os rotarianos todos os anos)
Fundo Pólio Plus U$$ 10.000,00
Fundo Dotação U$$ 10.000,00

ABTRF
• Programa empresa cidadã, uma por clube
• Seguro Solidário 10 por clube

