
ROTARY INTERNATIONAL
PROGRAMA DE INTERCÂMBIO DE NOVAS GERAÇÕES NGSE - DISTRITO 4490

TERMO DE COMPROMISSO DA FAMÍLIA ANFITRIÃ

e
                                     (pai)                                                        (mãe)

  

Pais do (a ) jovem,
                                                                                               ( nome do jovem)
Candidato (a) ao Programa de Curta Duração do Intercâmbio Internacional de Novas Geraçoes do
Rotary Internacional, nos comprometemos a participar como Família Anfitriã, hospedando jovens
estrangeiros participantes do mesmo Programa, durante 3 meses.
Declaramos estar cientes da necessidade de tratar estes jovens como se nossos filhos verdadeiros
fossem  e  a  fazê-los  cumprir  as  Regras  do  Programa,  as  quais  declaramos  conhecer.  Ainda
declaramos estar  cientes  das responsabilidades que assumimos como Família  Anfitriã,  sendo as
principais:
- Ensinar o idioma Português ao Jovem estrangeiro e ter conhecimento da língua inglesa para

poder se comunicar.
- Providenciar estagio e agenda de contatos na sua área profissional
- Acompanhar o mesmo levando e trazendo para suas obrigações profissionais e visita ao clube de

Rotary.
- Auxiliar o jovem na sua adaptação à nossa sociedade, preparando – o para superar as

dificuldades do choque cultural.
- Prover atividades extraprofissionais, mantendo o jovem sempre ocupado, mesmo que seus pais e

irmãos tenham outras atividades.
- Prestar, eventualmente, auxílio financeiro ao jovem hospedado, sempre que necessário.
- Não programar viagens a exterior ou outras viagens longas durante os 3 meses de hospedagem,

sem que o jovem possa dela participar mostrar nossa cultura de maneira a contribuir para o
conhecimento do nosso país.

Endereço Residencial: Bairro:

CEP: Cidade/UF:

Fone Residencial: Fone Comercial Pai:

Fax: Cel.: e-Mail:

Fone Comercial Mãe: Fax: Cel.:

e-Mail: 

Data e Local: , / / .

_________________________ __________________________ 
Assinatura do Pai Assinatura da Mãe
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