








Numa iniciativa inédita, a Fundação Rotária reconhecerá os 
esforços dos clubes e distritos do Brasil que vêm 

apostando em criatividade, tecnologia e novas formas de 
pensar e agir para aprimorar projetos humanitários e 

ações de arrecadação.



A premiação busca reconhecer e estimular esforços bem-
sucedidos de inovação e criatividade voltados à Fundação 

Rotária. Com isso, esperamos formar lideranças com 
conhecimento em inovação e boas práticas – e, dessa 
maneira, incentivar clubes e distritos a obter melhores 

processos e resultados.



Funcionamento do 
Prêmio de Inovação 
da Fundação Rotária



O prêmio é destinado aos 
distritos e clubes de Rotary, 
Rotaract e Interact do Brasil. 
Poderão concorrer iniciativas 
iniciadas ou concluídas entre 
1º de julho de 2019 e 
31 de março de 2022.



As inscrições ficarão abertas 
entre os dias 1º de setembro de 
2021 e 31 de março de 2022.
Elas deverão ser feitas no link: 
https://forms.gle/QcYGD6X5qrbLqiiZA

https://forms.gle/QcYGD6X5qrbLqiiZA


O prêmio contemplará três 
categorias: 

• Erradicação da pólio

• Projetos de Subsídios Globais

• Práticas de arrecadação 
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Além de disputarem as três 
categorias, os clubes de 
Rotaract e Interact concorrerão 
a um prêmio especial. Haverá 
ainda um reconhecimento aos 
destaques de cada distrito. 



Critérios de avaliação:

Mobilização e 

engajamento

Avaliação de 

impacto, métricas e 
relatórios 

Formação de 

lideranças

Boas práticas em 

projetos

Parcerias com 

poder público e 
setor privado
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Critérios de avaliação:

Atividades para 
incentivar a 

vacinação

Expansão do 

quadro associativo

Promoção da 

imagem pública

Uso de mídias 

sociais e outras 

tecnologias

Promoção de 

diversidade, 
equidade e 

inclusão
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Os vencedores ganharão troféu, 
certificado de reconhecimento e 
serão homenageados no 
Instituto Rotary do Brasil de 2022. 

Além disso, as iniciativas 
premiadas serão tema de 
reportagem especial na 
revista Rotary Brasil.



Participe enviando para nós suas experiências de sucesso. 
Elas poderão ajudar a Fundação Rotária a abrir novos 

caminhos nos próximos anos e inspirar outros clubes e 
distritos a Fazer o Bem no Mundo de maneira ainda mais 

impactante. 




