Metas Distritais 2018-19 - Reconhecimentos e Premiações
Período considerado 01/07/2018 a 30/04/2019.

*** TODAS AS PREMIAÇÕS SERÃO FEITAS NA CONFERÊNCIA DISTRITAL
SERÃO AGRACIADOS COM TROFÉUS:
GOVERNADORES ASSISTENTES QUE TIVEREM EM SUAS ÁREAS
•
•
•

Campeões em DQA - maior crescimento real do Quadro Associativo
Campeões em Apoio à Fundação Rotária - maior arrecadação per capita
Campeões em Participação em Subsídios- maior número de projetos de subsídios distritais e/ou globais
ROTARY CLUBS
QUADRO ASSOCIATIVO

•
•
•

1º lugar para o RC que tiver o maior crescimento REAL do quadro associativo
1º lugar para o RC que onde cada membro do conselho Diretor e Presidentes de Comissões apadrinhem um
novo associado
1º lugar para rotarianos com maior número de apadrinhamentos no ano rotário
FUNDAÇÃO ROTÁRIA

•
•
•
•
•
•
•
•

1º lugar para o RC que tiver a maior contribuição total para a Fundação Rotária
1º lugar para o RC que tiver a maior contribuição percentual para a Fundação Rotária
1º lugar para o RC que tiver a maior aquisição dos panetones da Campanha em prol da Fundação Rotária
1º lugar para o RC que tiver a maior contribuição através dos carnês “Todos os rotarianos todos os anos”
Para a maior contribuição individual para a FR
Para casal de rotarianos que fizerem a maior contribuição pessoal para a FR
Para os clubes que concretizarem uma empresa cidadã – ABTRF
Para os clubes que concretizarem 10 seguros solidários – ABTRF
SERVIÇOS À JUVENTUDE

•
•
•
•
•
•
•

Para os RC que realizarem 01 RYLA
Para os RC que fundarem 01 ROTARACT
Para os RC que fundarem 01 INTERACT
Para os RC que apadrinharem novos clubes
Para os RC que realizarem uma reunião Interclubes
Para os RC que patrocinarem ou receberem um jovem intercambista
Para o RC que tiver a maior caravana de participantes na 50ª Conferência Distrital “Seja a Inspiração para o
Mundo”, de 30/05/2019 a 02/06/2019
EXCELÊNCIA EM SECRETARIA

•

1º, 2º e 3º lugares para secretários de clubes que enviarem os relatórios mensais de frequência e de
atividades e as inscrições para participação em eventos distritais RIGOROSAMENTE NO PRAZO SOLICITADO
SERÃO AGRACIADOS COM CERTIFICADOS

Os clubes que realizarem e informarem atividades concretizadas durante o ano rotário e participarem da
Conferência Distrital “Seja a Inspiração para o Mundo”

Metas Distritais 2018-19 - Critérios das Avaliações
Período considerado 01/07/2018 a 30/04/2019
Atividades de Secretaria
Acompanhadas e avaliadas pelo Secretário do Governador comp. Osmir Torres
osmirtorres@hotmail.com
Serão considerados: o envio de relatórios mensais de frequência e de atividades e as inscrições
para participação em eventos distritais – rigorosamente nos prazos estabelecidos.
Atividades de Administração de Clubes
Acompanhadas e avaliadas pelo GD 2015-16 Seiko Goya - Presidente da CD de Administração
seikogoya@uol.com.br
Serão considerados: pagamento das obrigações financeiras no prazo determinado; todos os
associados com conta no Meu Rotary: www.my.rotary.org/pt ; registros dos Dirigentes 201920, no Meu Rotary até 30 /12/2018
Atividades de Desenvolvimento do Quadro Associativo – DQA / Expansão
Acompanhadas e avaliadas pela GD 2007-08 Maria José Duarte Goya – Presidente da CD de
Desenvolvimento do Quadro Associativo – mjdgoya@uol.com.br , pelo GD 2015-16 Seiko Goya,
responsável pela CD de Expansão – seikogoya@uol.com.br e demais membros das comissões
Atividades de Imagem Pública
Acompanhadas e avaliadas pela GD 2017-18 José Carlos Francisco-Mingo Presidente da CD da
Imagem Pública do Rotary - mingo@jcffactoring.com.br e demais membros da Comissão
Atividades de Projetos de Humanitários – Prêmio Clube Servidor
Acompanhadas e avaliadas pela comp. Marcelo Goberto Azevedo – Responsável pela CD de
Projetos Humanitários - marcelo@dragonsoft.com.br e demais membros da Comissão
Atividades da Fundação Rotária
Acompanhadas e avaliadas pela GD 2013-14 Welington Noboru Hoshino – Presidente da CD da
Fundação Rotária - wellhoshino@hotmail.com e demais membros da Comissão
Atividades da Comissão Distrital de Serviços à Juventude
Acompanhadas e avaliadas pela GD 2016-17 Benedito Celso Oliveira Moreira – Presidente da CD
de Serviços à Juventude - bc_moreira@hotmail.com e demais membros da Comissão
OS RC DEVERÃO ENVIAR CÓPIAS DAS ATIVIDADES AOS SEUS RESPECTIVOS GOVERNADORES
ASSISTENTES

Avaliação final – 04/05/2019
Participantes: GD Valdir Paezani, Secretário do Governador comp. Osmir Torres e Governadores
Assistentes.
Esta avaliação levará em consideração os relatórios mensais recebidos, em cópia, pelos GA e um
relatório final (pastas, resumo e fotos de atividades ) especificando quais itens foram cumpridos
para a premiação.
IMPORTANTE: estes relatórios deverão ser encaminhados aos Governadores Assistentes antes
da data da avaliação final para que os mesmos tenham tempo hábil para avaliar o material
recebido.

Prêmio Clube Servidor
A COMISSÃO DISTRITAL DE PROJETOS HUMANITÁRIOS irá premiar o clube que tenha melhor
classificação no ranking de execução em projetos humanitários durante o ano rotário 2018-19,
as pontuações poderão ser acumuladas conforme tabela:
Ação
Execução de Projeto Humanitário

Pontos
(*)

5 pontos

Participação no Subsídio Global

50 pontos

Participação no Subsídio Distrital

15 pontos

Fundação de NRDC

30 pontos

Inclusão do Projeto no Rotary Showcase

2 pontos

Companheiro participante de Grupo de Companheirismo

1 ponto

Realização do Rotary Day

20 pontos

(*) Será considerado qualquer projeto que o clube realizar em qualquer uma das seis áreas de enfoque.

Para as ações realizadas, o clube deverá enviar para o email marcelo@dragonsoft.com.br, a
descrição da ação e data da realização. Todas as informações devem ser enviadas até no
máximo dia 30/abril/2019, prazo final para fechamento do ranking de projetos.
Mensalmente será divulgado através do comunicado mensal as três primeiras colocações.
O clube melhor colocado no ranking deverá indicar um rotariano ou pessoa por ele escolhida,
para recebimento de um título de Companheiro Paul Harris.
Boa sorte a todos e vamos mostrar a força do Rotary em ações!
Marcelo Goberto de Azevedo
Rotary Club de Sorocaba-Art Nossa Inovação
Comissão Distrital de Projetos Humanitários 2018-19

