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isto é rotary

servir
Rotary é uma organização internacional dedicada
à prestação de serviços humanitários. Os homens
e as mulheres associados ao Rotary são líderes
profissionais e empresários que dedicam-se a
melhorar a qualidade de vida de seus semelhantes, nas respectivas comunidades e no resto do
mundo.
Os Rotary Clubs implementam grande variedade
de projetos de prestação de serviços visando
combater a pobreza, fome, analfabetismo, uso de
drogas e poluição.
Serviços à juventude são enfatizados. Trabalhando com e pelos líderes do amanhã, o Rotary patrocina clubes de prestação de serviços para
pessoas jovens e oferece programas de orientação
profissional.

inovar
Onde existe uma necessidade, Rotary encontra
soluções. Apolíticos e não-governamentais, os
Rotary Clubs são autônomos e formulam soluções inovadoras para atender necessidades
comunitárias.
Através de projetos de imunização infantil,
postos de saúde, clínicas dentárias e sistemas de
saneamento e água potável, rotarianos ajudam a
melhorar a qualidade de vida para seus semelhantes. Os clubes também batalham para que a
paz reine nas comunidades organizando projetos
de prevenção da violência.
Rotarianos combatem o analfabetismo patrocinando programas que fortalecem a educação
básica e profissionalizante, bem como o treinamento de professores.
Seja à frente de campanha internacional pela
melhoria da saúde ou liderando campanha de
alfabetização, Rotary utiliza com sucesso os
recursos e o know-how à sua disposição para
produzir mudanças positivas.
Rotarianos investem seus conhecimentos e recursos materiais e humanos para melhorar as condições da sociedade.
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servindo através do
quadro social
O ideal do Rotary é prestar serviços. A associação
a um Rotary Club dá a homens e mulheres a
oportunidade de contribuir com sua comunidade
de forma estruturada.

dar

intercambiar

Os rotarianos apóiam projetos internacionais
através da Fundação Rotária, entidade criada em
1917 com o propósito de fazer o bem no mundo,
cujas atividades são financiadas exclusivamente
graças às contribuições dos rotarianos.

Rotary promove compreensão cultural e une as
pessoas, mesmo quando estas encontram-se separadas por grandes distâncias. Os programas
de intercâmbio do Rotary incentivam o fluxo livre de idéias e oportunidades no exterior.

Subsídios humanitários da Fundação Rotária financiam projetos que contam com o patrocínio
de Rotary Clubs em pelo menos dois países nos
setores de atendimento e suprimentos médicos,
água potável, alimentação, treinamento profissionalizante e educação — especialmente nos países
em desenvolvimento.

Por intermédio do Rotary, jovens, estudantes e
profissionais entram em contato com culturas e
pessoas de outras nações — e, ao regressar aos
respectivos países, disseminam os conhecimentos adquiridos.

Subsídios “Saúde, Fome e Humanidade” (3-H)
apóiam projetos sustentáveis que ajudam as pessoas a se tornar auto-suficientes.
Rotarianos também demonstram enorme interesse humanitário oferecendo seus conhecimentos
especializados. Anualmente, mais de 200 subsídios da Fundação financiam as atividades de
voluntários do Rotary em mais de 50 países.

Cerca de 7.000 alunos de segundo grau participam anualmente do programa Intercâmbio de
Jovens de curta ou longa duração.
As Bolsas Educacionais da Fundação Rotária são
o maior programa de bolsas internacionais financiado por fundos privados do mundo. Mais
de 30.000 estudantes de 100 países já estudaram
no exterior como bolsistas do Rotary. O Intercâmbio de Grupos de Estudos é atividade que
emparceira distritos rotários em países distintos
para que estes enviem e recebam equipes integradas por jovens profissionais não-rotarianos.

imunizar
A erradicação da poliomielite é uma das maiores
prioridades do Rotary, requerendo a imunização
de todas as crianças menores de 5 anos de idade
do mundo.
Como resultado dos esforços do Rotary e de seus
parceiros globais, mais de um bilhão de crianças
foram imunizadas contra a pólio desde 1985. Até
2005, ano estabelecido para a certificação do alcance da meta de erradicação global da doença,
os rotarianos terão contribuído aproximadamente
US$500 milhões para a causa.
Através do programa Pólio Plus da Fundação
Rotária, mais de um milhão de voluntários do
Rotary contribuíram para o sucesso dos esforços
globais em prol da erradicação da poliomielite.
Rotary é o principal representante do setor privado nessa iniciativa internacional da área da saúde. Os parceiros do setor público incluem a
Organização Mundial de Saúde (OMS), o Fundo
das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o
Centro Norte-Americano de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Fundado em 1905, Rotary é a primeira organização de clubes dedicados à prestação de
serviços do mundo. Guiada pelo lema “Dar de
Si Antes de Pensar em Si”, a organização
batalha pelo alcance da verdade, justiça,
melhores relações entre os povos e paz
mundial. As Avenidas de Serviços do Rotary
apóiam voluntarismo internacional e comunitário por intermédio das atividades de seus
clubes e da promoção da ética em todas as
profissões.
Rotary congrega em 160 países cerca de 1,2
milhão de pessoas, em mais de 29.000 clubes.
Rotarianos reúnem-se semanalmente para
planejar atividades de prestação de serviços.
Os Rotary Clubs são autônomos, implementando os próprios projetos conforme as
necessidades locais e os interesses e habilidades de seus sócios.
Não-sectários e apolíticos, os Rotary Clubs são
abertos a pessoas de todas as raças, culturas e
credos. O quadro social dos clubes é representativo da vida profissional e comercial das
respectivas comunidades.
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básica e profissionalizante, bem como o treinamento de professores.
Seja à frente de campanha internacional pela
melhoria da saúde ou liderando campanha de
alfabetização, Rotary utiliza com sucesso os
recursos e o know-how à sua disposição para
produzir mudanças positivas.
Rotarianos investem seus conhecimentos e recursos materiais e humanos para melhorar as condições da sociedade.

