EDITAL

PRÊMIO DE INOVAÇÃO
DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA 2021-22
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. 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.

OBJETIVOS: A premiação pretende 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.

REGULAMENTO
CLÁUSULA 1 – O Prêmio de Inovação da Fundação Rotária é aberto a
distritos e clubes de Rotary, Rotaract e Interact do Brasil. Eles poderão
inscrever iniciativas que tenham sido iniciadas ou concluídas entre 1º de
julho de 2019 e 31 de março de 2022.

CLÁUSULA 2 – Abertas no dia 1º de setembro de 2021, as inscrições
deverão ser feitas no site premioinovacao.org até às 23h59 do 31 de março
de 2022.
CLÁUSULA 3 – Para efeitos de avaliação neste prêmio, o termo inovação
será entendido no âmbito de quaisquer ideias ou procedimentos novos que
tenham melhorado alguma prática relacionada à Fundação Rotária ou à
Associação Brasileira da The Rotary Foundation.
CLÁUSULA 4 – Durante o preenchimento do formulário eletrônico no site
premioinovacao.org, um associado ao Rotary ou Rotaract Club participante
deverá se responsabilizar pessoalmente pela inscrição. No caso dos clubes
de Interact, será necessária a representação de um associado ao Rotary Club
padrinho.

CLÁUSULA 5 – Cada clube poderá candidatar até três iniciativas ao prêmio.

CLÁUSULA 6 – Abordando as temáticas dos programas humanitários e
educacionais da Fundação Rotária, a iniciativa premiará três categorias:


Erradicação da pólio



Projetos de Subsídios Globais (incluindo avaliação de impacto)



Práticas de arrecadação

CLÁUSULA 7 – Além de disputarem as três categorias da cláusula anterior,
os clubes de Rotaract e Interact concorrerão a um prêmio especial. Haverá
ainda um reconhecimento aos destaques de cada distrito.

CLÁUSULA 8 – A Comissão Julgadora avaliará critérios como mobilização
e engajamento; formação de lideranças; boas práticas em projetos; avaliação
de impacto dos projetos; geração de métricas e relatórios de resultados; ação
junto a municípios e autoridades públicas; atividades para incentivar a
vacinação; realização de parcerias; promoção da imagem pública e
divulgação; uso de mídias sociais, tecnologia, informática e demais meios
digitais; expansão do quadro associativo; e promoção de diversidade,
equidade e inclusão.
CLÁUSULA 9 – Durante a avaliação, também será considerada a adequação
da iniciativa às quatro prioridades do Plano de Ação do Rotary: impacto,
alcance, engajamento e adaptação (para saber mais sobre esses conceitos,
visite my.rotary.org/pt/learning-reference/about-rotary/action-plan).

CLÁUSULA 10 – No formulário de inscrição, haverá um campo para que
os participantes possam enviar fotografias relacionadas à iniciativa
cadastrada. As imagens deverão ser obrigatoriamente acompanhadas do
termo de licenciamento de imagem do Rotary International disponibilizado
no site do prêmio.
CLÁUSULA 11 – Após o recebimento das iniciativas, haverá a confirmação
das inscrições junto aos responsáveis pelas mesmas.
CLÁUSULA 12 – A Comissão Julgadora do Prêmio de Inovação da
Fundação Rotária será composta por pelo menos cinco nomes.
CLÁUSULA 13 – As iniciativas vencedoras ganharão um certificado de
reconhecimento e serão homenageadas no Seminário da Fundação Rotária

que antecederá o Instituto Rotary do Brasil de 2022. Além disso, elas serão
tema de uma reportagem na Revista Rotary Brasil.
CLÁUSULA 14 – Concluída a etapa de avaliação, as iniciativas vencedoras
serão oportunamente divulgadas nos canais oficiais do Rotary no Brasil e na
Revista Rotary Brasil.
CLÁUSULA 15 – Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela
Comissão Julgadora.

Solicitamos aos distritos que nos ajudem a divulgar este prêmio aos seus
clubes por meio dos seus canais de comunicação, seminários e eventos.

