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

À comissão Distrital de Intercâmbio de Novas Gerações

TERMO DE COMPROMISSO DO ROTARY CLUB

 

 E  
  (NOME DO PRESIDENTE DO CLUBE)                (NOME DO OFICIAL DE INTECÂMBIO DO CLUBE)

respectivamente  na  qualidade  de  Presidente  e  Oficial  de  Intercâmbio  do  Rotary  Club  de

,  comprometem-se,  em  nome  do  referido  Clube,  a
hospedar um jovem estrangeiro por período de tempo igual ao que o jovem candidato indicado
pelo Clube venha a desfrutar no seu intercambio - podendo variar de 04 a 12 semanas.

Declaramos, ainda, estar cientes das responsabilidades que assumimos como Clube Hospedeiro,
sendo as principais:

 Estar Certificado, conforme disposto no Código de Conduta de Certificação de Rotary

International;

 Antes da chegada do jovem/ grupo ao Brasil, nomear um Conselheiro que irá Acompanhar o

jovem durante todo o seu Programa;

 Indicar pelo menos uma Família Hospedeira, que receberá o jovem pelo período de Duração

do seu intercambio e que esteja disposta a participar do Programa;

 Acompanhar e orientar a (s) Família (s) Hospedeira (s) quanto à sua participação no

Programa e ao tratamento que devem dedicar ao jovem;

 Convidar o jovem a participar de todas as reuniões ordinárias e festivas Promovidas pelo
Clube,  ou  qualquer  outro  evento  rotário  de  seu  interesse,  assumindo,  desde  logo,  a
responsabilidade  de  arcar  com  eventuais  custos  de  alimentação,  transporte  e  outras
atividades culturais e sociais;

 Colaborar na organização da recepção do jovem/grupo, bem como das atividades e visitas

profissionais;

 Oportunizar  ao jovem passeios e  visitas  turísticas/culturais,  a  fim de apresentar  o  nosso

Distrito e enriquecer o seu intercambio;

 Dedicar atenção ao jovem, convidando-o a falar do seu país ou sobre a sua experiência no

Intercâmbio, pelo menos uma vez durante o Programa;

 Assistir o jovem e sua Família Anfitriã nas emergências médicas, tanto no aspecto físico e



emocional,  quanto  financeiro,  se  necessário.  Além  disso,  acompanhar  todos  os

procedimentos  burocráticos,  com  assessoria  da  equipe  distrital  do  NGSE  e  do(a)

Governador(a) do Distrito;

 Amparar  o  jovem em todas  as  dificuldades,  proporcionando-lhe  oportunidades  para  que

desenvolva convívio com nossa sociedade;

 Transmitir  às  gestões que se  seguiram a responsabilidade  assumida,  para  que as  futuras
diretorias possam honrar o compromisso ora assumido pelo Clube.

Nome  do  Presidente  do  Rotary  Club  Patrocinador:  

Endereço Completo do Presidente:

E-Mail do Presidente: 

Telefone Celular/ residencial do Presidente:  

Nome do Oficial de intercambio do Rotary Club Patrocinador:

Endereço 

E-Mail do  Oficial:  ,

Telefone Celular/residencial do Oficial deIntercambio: 

Data: / /

Presidente atual RC Presidente entrante, RC Oficial de Intercâmbio Patrocinador Patrocinador 
RC Patrocinador

Assinatura do Oficial de Intercâmbio Assinatura do Presidente do Rotary Clube

Assinatura do Presidente Entrante
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