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Serviços Internos
❑ Seu clube teve um aumento real de pelo menos um associado
entre 1º de junho de 2010 e 1º de janeiro de 2011 conforme indica
o relatório semestral do clube para o RI? (5 pontos)
❑ Seu clube implementou algum plano de recrutamento, como o
Plano Cinco por Um? (5 pontos)
❑ Seu clube desenvolveu e utilizou algum plano de retenção,
como o Programa STAR para orientação de novos associados? (5
pontos)
❑ Seu clube tem um plano de três anos por escrito, que envolve o
atual presidente, presidente eleito e presidente indicado, e outros
associados por eles escolhidos, com metas de três anos em cada
Avenida de Serviços, além de metas de quadro social? (10
pontos)
❑ Seu clube apadrinhou algum novo Rotary Club, fundado nos
últimos 12 meses? (5 pontos)
☺ As reuniões ordinárias de seu clube são marcadas por grande
companheirismo e programações interessantes? (5 pontos)
☺ Seu clube envia, por email ou correio, um boletim semanal
para todos os associados? (5 pontos)
☺ Seu clube criou e mantém um website, destacando o quadro
social, programas, projetos e conquistas? (5 pontos)
☺ Seu clube dá ajuda de custo ao presidente eleito para que
participe do PETS ou da convenção internacional? (5 pontos)
Esta categoria soma 50 pontos. Quantos pontos o seu clube fez?

20
Serviços Profissionais
❑ Seu clube patrocinou, nos últimos 12 meses, algum concurso
de redação ou discurso para jovens sobre a Prova Quádrupla? (5
pontos)

❑ Seus associados têm se engajado nos últimos 12 meses para
fornecer informações vocacionais para estudantes? (5 pontos)
❑ Pelo menos quatro de suas reuniões de clube foram dedicadas
aos Serviços Profissionais neste ano rotário? (10 pontos)
❑ Seu clube fez palestras sobre classificação em pelo menos três
reuniões de clube neste ano rotário? (5 pontos)
☺ Nos últimos 12 meses, seu clube homenageou uma pessoa que
seja exemplo de altos valores e padrões éticos? (5 pontos)
❑ Nos últimos 12 meses, seu clube homenageou uma
organização que seja exemplo de altos valores e padrões éticos?
(5 pontos)
❑ Seu clube desenvolveu e deu início a um novo projeto de
Serviços Profissionais neste ano rotário? (5 pontos)
☺ Seu clube fornece uma cópia da Prova Quádrupla e da
Declaração para Executivos e Profissionais Rotarianos a todos os
novos associados assim que entram para o clube? (5 pontos)
❑ Seu clube comemorou o Mês dos Serviços Profissionais em
outubro de 2010 com evento ou programação especial? (5 pontos)
Esta categoria soma 50 pontos. Quantos pontos o seu clube fez?

10
Serviços à Comunidade
☺ Seu clube concluiu algum projeto comunitário nos últimos 12
meses que envolveu a participação ativa de praticamente todos os
associados? (5 pontos)
☺ Seu clube patrocina um Interact ou Rotaract Club? (5 pontos)
❑ Seu clube patrocinou um evento RYLA ou um participante do
RYLA nos últimos 12 meses? (5 pontos)
☺ Seu clube concluiu algum projeto comunitário nos últimos 12
meses que tenha melhorado a imagem pública do Rotary
localmente e enaltecido o orgulho dos associados pelo Rotary?
(10 pontos)
☺ Nos últimos 12 meses, seu clube realizou com sucesso pelo
menos um evento de captação de recursos que tenha tido
resultados razoáveis em relação ao tempo de preparação do

evento e com arrecadação de fundos suficiente para realizar
projetos significativos na comunidade? (5 pontos)
☺ Durante este ano rotário, seu clube usou mais tempo e dinheiro
em projetos humanitários do Rotary na comunidade em vez de
financiar iniciativas de outras organizações que não têm uma clara
identificação das contribuições de seu clube? (5 pontos)
☺ Seu clube conduziu um projeto comunitário neste ano rotário
em uma das seis áreas de enfoque estabelecidas pelo Plano Visão
de Futuro da Fundação Rotária? (5 pontos)
❑ Seu clube fez uma identificação das necessidades da
comunidade neste ano rotário? (5 pontos)
☺ Seu clube realizou nos últimos 12 meses algum projeto
comunitário em benefício dos jovens? (5 pontos)
Esta categoria soma 50 pontos. Quantos pontos o seu clube fez?

40
Serviços Internacionais
❑ Atualmente seu clube é anfitrião ou patrocinador de um
candidato à Bolsa Educacional da Fundação Rotária ou Bolsista
Rotary pela Paz Mundial? (5 pontos)
☺ Nos últimos 12 meses, seu clube foi anfitrião de equipe de
Intercâmbio de Grupo de Estudos ou patrocinou um candidato
para integrar equipe de Intercâmbio de Grupo de Estudos? (5
pontos)
❑ Atualmente seu clube é anfitrião ou patrocinador de candidato
ao Intercâmbio de Jovens? (5 pontos)
☺ Seu clube contribuiu ao Desafio 200 Milhões de Dólares do
Rotary para erradicação da pólio? (5 pontos)
❑ Seu clube participou de algum Subsídio Equivalente ou
Subsídio 3-H da Fundação Rotária durante este ano rotário? Para
os clubes de um distrito-piloto, seu clube participou de algum
Subsídio Global neste ano rotário? (5 pontos)
❑ Durante este ano rotário, seu clube participou de algum projeto
internacional com ajuda de fundos de um Subsídio Distrital
Simplificado da Fundação Rotária? Para os clubes de um distritopiloto, durante este ano rotário seu clube participou de algum

projeto internacional com ajuda de fundos de um Subsídio
Distrital da Fundação Rotária recebido por seu distrito? (5 pontos)
❑ Seu clube contribuiu para algum projeto de Serviços à
Comunidade Mundial através de doação monetária, de artigos ou
de serviços voluntários nos últimos 12 meses? (5 pontos)
☺ Seu clube aceitou o desafio da iniciativa Todos os Rotarianos,
Todos os Anos com contribuições à Fundação Rotária de todos os
associados ou com contribuição média à Fundação de no mínimo
US$100 por associado neste ano rotário? (10 pontos)
❑ Pelo menos um associado de seu clube pertence a um Grupo
de Companheirismo ou a um dos Grupos Rotarianos em Ação? (5
pontos)
Esta categoria soma 50 pontos. Quantos pontos o seu clube fez?

20

