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Fundação Rotária - História V 
 
Com início em 1956, foi solicitado aos governadores que nomeassem uma comissão da Fundação 
em cada distrito para auxiliar na promoção dos objetivos da Fundação e servir de elo entre a 
Secretaria do R.I. e o distrito.   Como os presidentes dessa comissão, assim como os membros das 
subcomissões, são geralmente ex-governadores, pessoas com inestimável experiência e grande 
projeção na comunidade, os trabalhos da Fundação, a nível local, têm sido altamente 
fortalecidos.   Em 1957, a Fundação lançou um programa de reconhecimento que tem servido de 
estímulo para rotarianos e não-rotarianos contribuírem com vultuosas somas anualmente.   Uma 
pessoa, homem ou mulher, desde que ele ou ela contribua com pelo menos US$ 1.000,00 para a 
Fundação, recebe o título de Companheiro Paul Harris.   Assim também, indivíduos, clubes ou 
distritos podem fazer uma doação de US$ 1.000,00 em nome de determinada pessoa, fazendo-a, 
conseqüentemente, “Companheiro Paul Harris”.   Posteriormente, com o intuito de atingir o 
objetivo acima exposto, foi criado o título de “Contribuinte Paul Harris”, isto é, todo indivíduo que 
contribuir, ou em honra do qual for feita uma contribuição inicial de US$100,00 à Fundação Rotária 
com a intenção declarada de continuar essas contribuições até alcançar os necessários 
US$1.000,00 dentro de um prazo de dez anos.   As contribuições adicionais poderão ser feitas em 
qualquer importância e serão sempre creditadas ao mesmo indivíduo.   Outra inovação dos anos 
50 foi a criação da “Semana da Fundação Rotária”, posteriormente modificada pelo Conselho 
Diretor para Mês da Fundação.   Durante esse mês, novembro, os clubes e distritos são estimulados 
a promoverem a Fundação.   Normalmente, um clube pode convidar um bolsista ou ex-bolsista, 
ou ainda algum membro do Intercâmbio de Grupos de Estudos, para realizar uma palestra ou 
celebrar o reconhecimento de novos Companheiros Paul Harris.   A década de 60 foi 
particularmente pródiga em realizações.   Essa década testemunhou a diversificação das Bolsas 
Educacionais da Fundação, de apenas uma modalidade, Pós-Graduação, para três: Pós-
Graduação, Pré-Graduação e Formação Profissional, além da criação de dois novos programas.   
O Intercâmbio de Grupos de Estudos, introduzido em 1965-66, rapidamente se desenvolveu em um 
dos mais interessantes métodos que objetiva a compreensão mundial através do envio de 
milhares de jovens não-rotarianos profissionais ou executivos para o estrangeiro, a fim de 
dedicarem algumas semanas a estudos intensivos em lugares de cultura totalmente diferente da 
sua.   A segunda inovação foi o programa de Subsídios Especiais que, desde 1964, tem feito 
expressivas doações que já totalizam mais de oito milhões de dólares para uma infinidade de 
projetos educacionais ou beneficentes patrocinados por Rotary Clubs e distritos de todo o mundo.    
 
 
Fonte :  “ROTARY : Um Século de Serviço, Um Novo Século de Sucessos”  COOPERATIVA EDITORA BRASIL ROTÁRIO - Outubro, 2004  
 


