Esta é a Oportunidade para se Abrirem as Portas
a novos Companheiros e Companheiras.
Como todos sabemos, o crescimento do Quadro
Social é uma responsabilidade de cada um nós
Rotários. Cabe-nos o dever e o prazer de junto dos
nossos conhecidos e das nossas conexões, recrutar aqueles que, nos parecem igualmente preparados para assumir o desafio de ser Rotário/a,
em todos os seus cambiantes que essa condição
nos proporciona, que afinal se traduz em um dos
maiores orgulhos que um homem e uma mulher
livres podem ter – SERVIR.
Nesta altura de pandemia, com todos os desafios e
novas oportunidades que nos coloca, urge recrutar
mais Companheiros e Companheiras, que como
Pessoas de Ação, engrossem as nossas fileiras,
para que com os seus conhecimentos, competências, contributos, desafios, trabalho e disponibilidade, consigamos continuar a fazer a diferença.

O reconhecimento deste gesto, dos Companheiros
e Companheiras, resultará na atribuição de um
certificado ao Padrinho ou Madrinha, por cada
novo/a companheiro/a rotário/a inscrito/a em RI e
em My Rotary, entre o dia 1 de Janeiro até ao dia
15 de Junho de 2021.
Foi criada uma Galeria
no site do Distrito
em www.rotary1960.org onde serão apresentados
todos os Padrinhos/Madrinhas e respetivos/as
Afilhados/as, clubes e classificação dos novos Rotários, e deste gesto será dado conhecimento nas
redes sociais do distrito.
No final do Ano Rotário será publicado na Revista
Portugal Rotário, um mosaico com as fotografias
de todos os Padrinhos e Madrinhas e dos Novos
Membros.

CONVIDE E SEJA PADRINHO/
MADRINHA DE NOVOS ROTÁRIOS
NO SEU CLUBE

Cada Rotário apadrinha 1 novo sócio no seu clube

CONVIDE E FUNDE NOVOS CLUBES
TRANSFORMANDO O SEU CLUBE
NUM ROTARY CLUBE PADRINHO

O/A novo/a sócio/a tem de estar inscrito/a em RI
e ter feito a sua inscrição em MyRotary e enviada
informação à Secretaria Distrital

É HORA DE DEIXAR DE SER SÓ
AFILHADO/A
Nesse sentido o nosso Governador o Companheiro Roberto de Carvalho, apercebendo-se que
nesta reta final do ano temos que fazer todos um
esforço ainda maior no que ao recrutamento diz
respeito, apadrinhou desde logo este programa,
que tem como objetivo reconhecer os Companheiros e Companheiras Padrinhos e Madrinhas.

Duração do programa: 1 de janeiro a 15 de junho
de 2021

Atribuição de certificado ao Padrinho/Madrinha
Publicação na galeria no site e nas redes sociais
do Distrito
Contamos com todos para fazer crescer o nosso
trabalho e chegarmos mais longe em Dar de Si
antes de Pensar em Si.
A Comissão Distrital do Quadro Social

