
Adamantina, 10 de abril de 2017.

Caro presidente eleito de Rotary Club, Distrito 4510, ano 2017-18,
Primeiramente gostaríamos de parabenizá-lo por terem sido eleitos em seus clubes para servir seus 

respectivos clubes como presidente nesse próximo ano rotário. Tenho a certeza que será uma experiência 
gratificante, de muito aprendizado e da qual você sairá fortalecido como rotariano. 

O Distrito 4510, em atenção às recomendações de Rotary International, buscando a qualidade nos 
serviços rotários e controle na melhor atenção dos Rotary Clubs para com os participantes do Programa de 
Intercâmbio de Jovens (YEP), visando, ainda, o controle de riscos dos estudantes, bem como a imagem e integridade 
de nossa organização, mantêm os procedimentos de inscrição e habilitação de seu clube como condição para 
participar do YEP. 

A inscrição deverá ser feita, anualmente, pelo Presidente do Clube, mediante preenchimento e 
remessa ao Comitê Distrital YEP dos formulários (em anexo), que deverão ser devolvidos O MAIS RÁPIDO 
POSSÍVEL constituindo a RCYEP - Comissão de Intercâmbio de Jovens do Rotary Club inscrito. 

Os membros da RCYEP deverão ainda apresentar atestado de antecedentes criminais, conforme 
instrução de Rotary International. 

O Rotary Club certificado será aquele que entregar, completamente preenchido, o formulário de 
inscrição e constituição da Comissão de Intercâmbio de Jovens do Rotary Club - RCYEP, nomeando seus membros 
de acordo com a proposta de certificação distrital adiante apresentada. 

Será considerado habilitado o Rotary Club inscrito e certificado, que tiver, pelo menos, 01 (um) 
membro da Comissão de Intercâmbio de Jovens do Rotary Club, treinado anualmente nas orientações específicas 
oferecidas para este fim (Conferência Distrital Anual do YEP que acontece em agosto). Por consequência, o Rotary 
Club, que não se comprometer com os procedimentos de inscrição, certificação e habilitação não poderá participar 
do YEP enviando ou recebendo jovens. 

Ainda, poderá perder a certificação e respectiva habilitação, o Rotary Club que, por sua natureza ou de 
seus patrocinados – jovens e famílias, deixar de cumprir as Regras Distritais do YEP, expressas em seus próprios 
termos. 

Compõe a Comissão RCYEP, como membro natural, o Presidente do Clube, o Presidente da 
Comissão de Prestação de Serviços a Comunidade, o Oficial de YEP designado pelo presidente, e outros, no 
mínimo 02 (dois) Conselheiros de YEP. 

Como se exige para desempenho do Programa de Intercâmbio, a Comissão deverá ser composta por 
companheiros rotarianos dedicados, que adotem como principio a continuidade das ações. Determina-se que a 
Comissão de YEP do Clube tenha, no máximo, 2 de seus 5 (cinco) membros trocados a cada ano. A permanência de 
três membros na mudança do ano rotário é salutar ao processo de atenção continuada aos estudantes. O tempo 
decorrido, desde a inscrição de um estudante ao programa de longa duração até o seu retorno ao Brasil, é de 2,5 a 
3,0 anos. Portanto, companheiros presidentes, procurem, em seu ano, manter três dos cinco membros habilitados na 
gestão anterior (2016-2017). 

INSCRIÇÃO DO CLUBE NO PROGRAMA: YEP 4510 

CERTIFICAÇÃO 

HABILITAÇÃO 

COMISSÃO DE YEP DO ROTARY CLUB  - RCYEP 



- Divulgar o YEP - 4510 anualmente, incentivando estudantes de nível escolar e intelectual recomendado a ser 
um estudante de intercâmbio do Rotary International; 

- Verificar as características da família do candidato como possível família anfitriã de estudante estrangeiro. 
Julgar e decidir sobre a viabilidade da inscrição do interessado ao processo. Situações que comprometam um bom 
anfitrionamento devem pesar, decisivamente, na aceitação do interessado como candidato patrocinado pelo clube; 

- Apoiar e instruir seus candidatos e familiares nos procedimentos de inscrição; 
- Apoiar e instruir seus candidatos e familiares nos processos de seleção e escolha de vagas; 
- Apoiar e instruir os estudantes selecionados e familiares nos preenchimentos dos documentos pertinentes a 

serem enviados à Comissão Distrital de YEP; 
- Instruir e recomendar ao estudante inscrito as etapas de preparação e encontros promovidos a este fim; 
- Convidar o jovens candidatos inscritos para as reuniões e atividades do Rotary Club patrocinador, ocasião na 

qual será orientado sobre o Intercâmbio e relações rotárias. Em tais reuniões podem ser convidados estudantes que 
já retornaram de seu intercâmbio (a presença dos pais reforçaria a troca de experiências). Estes, ex-participantes 
do programa de intercâmbio, conhecidos como rebounds, incentivam e informam os candidatos e familiares; 

- Conduzir ou proporcionar meios para que candidatos ou estudantes anfitrionados frequentem reuniões  
distritais do YEP, Conferência Distrital de Rotary e Conferência Distrital de YEP; 

- Arquivar cópias e fazer cumprir as regras e termos convencionados entre o Rotary Club, Família e Candidatos, 
quanto a seus compromissos de reembolso de despesas para com a Comissão Distrital de YEP ou para o 
anfitrionamento de estudante estrangeiro; 

- Apresentar à Família Anfitriã os documentos do Jovem Estudante Estrangeiro no momento de chegada do 
application form, orientar os preenchimentos dos documentos de anfitrionamento e de escola; 

- Assistir o Jovem Estrangeiro, quanto às suas necessidades familiares, escolares e de registro de documentos; 
- Tomar as providências adequadas quanto à mudança de famílias anfitriãs, aconselhamento e todas as 

disposições necessárias, para o sucesso e melhor integração do estudante de intercâmbio. 
- Fazer uso do Programa de Intercâmbio de Jovens como instrumento de promoção da Paz, Boa Vontade e 

Compreensão Mundial, bem como integração do Rotary Club e a comunidade local como a melhor forma de Servir e 
fazer Novos Amigos. 

Para tornar-se habilitado e certificado o Rotary Club inscrito, deverá, como já mencionado compor a  
sua Comissão de YEP de Clube, preenchendo as fichas de inscrição de seus membros, com os devidos termos de 
concordância assinados, diante dos objetivos gerais desta Habilitação e Certificação, bem como habilitando-o com  
os devidos treinamentos oferecidos pelo Comitê Distrital de YEP. 

Formulário "Cadastro de Clube do YEP" para ser preenchido pelos membros do comitê de clube, 
devendo ser enviadas para o endereço do rodapé desta correspondência ou entregues em mãos na Assembleia 
Distrital no dia 4 de junho. 

Formulário "O que o presidente de clube precisa saber sobre o YEP". 

       Em Rotary, pela paz e pela juventude, 

Maurício de Agostinho Antonio
ROTARY INTERNATIONAL, 

D 4510 Governador 2017-2018

Paul Bruning 

Comissão Distrital de Intercâmbio de Jovens 
Presidente 2015-2018 
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