CONVITE

22 a 24/novembro/2019

Os nove Rotary Clubs de São José dos Campos tem o prazer de convidá-lo (a)
a participar da RYLA Regional.
Horário: 19h20
Data: a partir de 22/11/2019, sexta-feira
Local: E.E. PROF. ANA CANDIDA DE BARROS MOLINA, R Saigiro Nakamura,
300 - Vila Industrial, São José dos Campos, SP
Programação:
19h20 – Abertura oficial
19h25 – Hino nacional
19h30 – Mensagem do Governador
19h35 – Vídeo institucional: O que é Rotary?
20h00 – Considerações finais e encerramento
20h15 – Coquetel
Traje: Social

O QUE É O
O programa RYLA — Prêmios Rotários de Liderança Juvenil — oferece a pessoas de 14 a
30 anos de idade oportunidades de desenvolver habilidades e aprender sobre os valores
do Rotary de prestação de serviços, altos padrões éticos e promoção da paz.
As atividades do RYLA, com duração de três a dez dias, podem ser implementadas em
clubes e distritos e geralmente envolvem seminários, workshops e acampamentos.
Por meio dos Prêmios Rotários de Liderança Juvenil, organizados por Rotary Clubs e
distritos, os jovens podem desenvolver habilidades de liderança enquanto se divertem e
conhecem outras pessoas.
Por intermédio do programa os rotarianos servem de mentores a jovens que prestam
serviços humanitários e contribuem para que estes se tornem líderes comunitários e
profissionais.
O RYLA revigora os distritos rotários, inspira-os para a prestação de serviços, aumenta o
apoio aos projetos locais e forma futuros rotarianos.
Os eventos RYLA têm os seguintes objetivos:
• Demonstrar o respeito e a preocupação do Rotary com a juventude.
• Capacitar os jovens a desenvolver o papel de líderes de maneira responsável e
eficaz.
• Incentivar a liderança contínua e significativa de jovens por outros jovens.
• Homenagear publicamente jovens que prestam serviços à comunidade.
A segurança dos jovens é a prioridade de qualquer atividade relacionada ao Rotary.
Todos os voluntários e membros das comissões participam de um seminário de
treinamento sobre proteção a jovens antes de realizar um evento RYLA.
Código de Conduta para Trabalhos com Jovens
O Rotary International se empenha em proporcionar um ambiente seguro para todos os
participantes de atividades rotárias.
É da responsabilidade dos rotarianos, cônjuges e parceiros de rotarianos, bem como de
outros voluntários do Rotary, salvaguardar ao máximo o bem-estar das crianças e dos
jovens com os quais entram em contato, protegendo-os de qualquer abuso ou assédio
físico, sexual e emocional.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
22/11/19 (sexta)
18h00 – Chegada dos Rotarianos, Rotaractianos e Interactianos
19h00 – Recepção e credenciamento dos jovens (crachá com divisão por grupo,
programação e regulamento)
19h15 – Composição da mesa diretora – Protocolo
19h20 – Abertura oficial
19h25 – Hino nacional
19h30 – Mensagem do Governador Trigo ou representante
19h35 – Vídeo institucional: O que é Rotary?
19h40 – Dinâmica da bexiga para dar orientações e regulamento do Ryla
20h00 – Considerações finais e encerramento
20h15 – Coquetel
21h30 – Distribuição de quartos e entrega das camisetas
22h30 – Lanche da noite
23h00 – Hora de dormir
23/11/19 (sábado)
07h00 – Despertar
08h00 – Café da manha
09h00 – Grito de guerra (trabalhos em equipe/ 6 grupos de 10 alunos)
09h30 – Apresentação do grito de guerra
10h00 – Palestra – Minha Geração: Quem sou e para onde vou - Profa. Ana Lia
Ambinder - UNESP
11h00 – Desafio musical – “Junte-se a nós” (trabalho em equipe – mostre o que
Rotary e o que ele faz
11h30 – Palestra – Meio ambiente
12h00 – Almoço
13h30 – Dinâmica – A Maquina humana (RC Santana – Toninha Oliveira)
14h10 – Palestra – Sucesso e empreendedorismo (Dir. Taciano Moreira Gonçalves)
14h50 – Intervalo
15h00 – Projeto Re (criando) Com (ciência) – UNESP
16h00 – Desafio - Jogo Fuga dos Mundos – (RC Santana Toninha Oliveira)
17h30 – Hora do banho
19h00 – Jantar
20h30 – Apresentação do Rotaract
21h00 – Balada (Tema – Natureza)
23h00 – Dinâmica do fogo (Historia de Prometeus)
00h00 – Hora de Dormir

24/11/19 (domingo)
07h00 – Despertar
08h00 – Café da manha
09h00 – Roda de conversa – Valor da vida
10h15 – Carta pessoal (Leila)
10h45 – Plantio de arvore
11h00 – Apresentação do Interact
11h15 – Avaliação individual
11h30 – Entrega certificados
12h00 – Almoço
13h30 – Encerramento

APOIO:

