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PARA FAZER O BEM 
NO MUNDO

O Fundo Anual fornece apoio 
hoje, enquanto que o Fundo 
de Dotação garante que nossa 
organização continue ajudando 
a atender às necessidades 
mundiais de amanhã. 

Veja neste folheto as opções 
para contribuir. 

CONTRIBUIR

The Rotary Foundation
of Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, Illinois 
60201-3698 EUA
+1-866-976-8279
www.rotary.org/pt/give

www.rotary.org/pt/give

PAZ E PREVENÇÃO/RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS

RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

SAÚDE MATERNO-INFANTIL

EDUCAÇÃO BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO

A Missão da Fundação Rotária é capacitar os 
rotarianos para que possam promover a boa 
vontade, paz e compreensão mundial por meio 
de apoio a iniciativas de melhoria da saúde,  
da educação e do combate à pobreza.

As suas contribuições à Fundação Rotária 
ajudam a transformar vidas em todo o mundo.  
Com seu apoio, podemos realizar projetos  
em seis áreas importantes:



FUNDO ANUAL

Contribuições ao Fundo Anual apoiam nossas atividades 
humanitárias locais e globais. O seu Rotary Club ou 
distrito pode enviar à Fundação pedidos de subsídio para 
realizar projetos humanitários e educacionais, graças 
ao apoio financeiro contínuo da iniciativa Todos os 
Rotarianos, Todos os Anos.

As doações geralmente são em dinheiro ou ações.  
As contribuições ao Fundo Anual são elegíveis aos 
seguintes reconhecimentos:

• Todos os Rotarianos, Todos os Anos 
• Contribuinte Especial da Fundação Rotária
• Companheiro Paul Harris 
• Sociedade Paul Harris
• Doações Extraordinárias
• Sociedade Arch Klumph

DOAÇÕES COM PRAZO DEFINIDO

Rotarianos e amigos do Rotary podem fazer uma  
doação para ser utilizada em Subsídio Global ou nos 
Centros Rotary pela Paz, geralmente no ano seguinte.  
As oportunidades de doações com prazo definido incluem:

Subsídios Globais 
• $15.000 para uma área de enfoque específica
• $30.000 para uma área de enfoque específica, 

vinculados a um distrito

Centros Rotary pela Paz
• $60.000 para financiar cinco bolsas em programa  

de certificação 
• $75.000 para financiar até dez estágios ou projetos 

de pesquisa
• $75.000 para financiar uma bolsa em programa  

de mestrado

FUNDO DE DOTAÇÃO

O Fundo de Dotação garante que nossa Fundação 
continue forte no futuro. Os rendimentos passíveis de 
dispêndio suplementam o Fundo Anual e apoiam as 
prioridades da nossa organização. A meta da Fundação 
é que o Fundo de Dotação tenha $1 bilhão até 2017 
para continuar atendendo às necessidades mundiais 
hoje e no futuro.  

Os doadores geralmente apoiam o Fundo de Dotação 
através de doações diretas ou de longo prazo.  
As oportunidades para doar incluem:

• Legados
• Seguros de vida
• Ações
• Imóveis
• Trustes ou anuidades

As oportunidades de reconhecimento para doações ao 
Fundo de Dotação incluem:

• Benfeitor
• Sociedade de Doadores Testamentários
• Doador Extraordinário
• Sociedade Arch Klumph 

Todas as quantias estão em dólares americanos (US$). Contate a Fundação Rotária para  
discutir como estruturar sua doação e apoiar suas metas filantrópicas e financeiras. 

Como reconhecimento a uma contribuição ao Fundo 
de Dotação de $25.000 ou mais, a Fundação Rotária 
estabelecerá um fundo com o nome do doador ou de 
outra pessoa que ele queira homenagear. 

Fundo Mundial ou SHARE
• $25.000 ou mais — fundo no nome do doador

Subsídios Globais 
• $100.000 ou mais para uma área de enfoque 

específica
• $250.000 ou mais para uma área de enfoque 

específica, vinculados a um distrito
• $500.000 ou mais determinam a área geográfica
• $1 milhão ou mais oferecem um fundo 

personalizado

Centros Rotary pela Paz
• $25.000 ou mais fornecem apoio geral
• $100.000 financiam um seminário anual em  

um dos Centros Rotary
• $250.000 financiam uma bolsa para programa  

de certificação todos os anos
• $500.000 financiam uma bolsa de dois anos  

a cada quatro anos
• $750.000 financiam uma bolsa de dois anos  

a cada três anos
• $1 milhão financia um palestrante todos os anos 
• $1,5 milhão financia uma bolsa de dois anos  

a cada ano


