NÚCLEOS ROTARY
DE DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO

“Um dos primeiros projetos do NRDC
visitando pelo ex-presidente do RI
M.A.T. Caparas foi a construção de um
poço artesiano em Cagayan de Oro,
na Ilha de Mindanao, no sul das Filipinas.
Quando a água veio, as mulheres
choraram de felicidade pois não
precisariam mais carregar
baldes d’água na cabeça.”
— Jun Tambunting, Ex-governador de distrito

Para mais informações
sobre os Núcleos Rotary de
Desenvolvimento Comunitário
e como formar um NRDC,
contate os funcionários
de Programas de Serviços
Internacionais na sede mundial
do RI (international.service
@rotary.org) ou o escritório
internacional que atende a
sua região. Para recursos úteis
aos NRDC, materiais para
download e muito mais, acesse
www.rotary.org/pt.
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“Já viajei pelo mundo inteiro e vi com
meus próprios olhos o trabalho feito pelos
Núcleos Rotary de Desenvolvimento
Comunitário. Seja equipando bibliotecas
ou abrindo poços em vilarejos, as pessoas
estão ajudando seus semelhantes e a si
mesmas. Suas realizações, assim como as
habilidades que adquiriram, vão melhorar
suas comunidades agora e no futuro.”
— John Kenny, Presidente do RI em 2009-10

O que é um Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário?
Um Núcleo Rotary de Desenvolvimento
Comunitário (NRDC) é um clube de homens
e mulheres não rotarianos que compartilham
o compromisso do Rotary com o serviço e a
preocupação com o desenvolvimento sustentável
de longo prazo de sua comunidade.
Com a orientação de um Rotary Club
patrocinador, os integrantes dos NRDC
planejam e implementam projetos que atendem
necessidades como água potável, saúde pública,
alfabetização, segurança e emprego. Eles
também apoiam projetos de Rotary Clubs.
Assim como Interact e Rotaract Clubs, os
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário
são parceiros do Rotary no servir.

NRDC mundo afora
Um NRDC tem um enorme potencial para causar
impacto positivo na comunidade. Seguem alguns
exemplos inspiradores de NRDCs que estão
fazendo do mundo um lugar melhor para viver,
uma comunidade de cada vez.
Desde 1985, o programa tem motivado a prestação
de serviços em comunidades no mundo inteiro.
Os NRDC atuam em áreas urbanas e rurais, em países
desenvolvidos e em desenvolvimento. Eles planejam e
implementam projetos que beneficiam comunidades
inteiras ou apenas um grupo pequeno de pessoas.
Um NRDC pode existir em qualquer lugar em que
rotarianos e não-rotarianos desejem trabalhar juntos.
Apesar de cada NRDC desenvolver projetos em
resposta a necessidades específicas da comunidade,
todos eles compartilham as seguintes metas:
Incentivar indivíduos a se responsabilizar pela
melhora da comunidade, vilarejo ou bairro.
Reconhecer o valor de todas as ocupações úteis
à sociedade.
Realizar atividades de autoajuda e trabalho
coletivo para melhorar a qualidade de vida.
Incentivar ao máximo o desenvolvimento do
potencial humano dentro do contexto da
cultura local e da comunidade.

CARACTERÍSTICAS DO NRDC
Um Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário ...
É um grupo formado por homens e mulheres
não rotarianos
Pode existir em qualquer país ou área
geográfica em que exista Rotary Clubs
Deve ser patrocinado por Rotary Club(s) do
mesmo país/distrito
Pode ter copatrocínio de Rotary Club(s) de
outro país
Deve ter no mínimo dez integrantes para ser
oficialmente reconhecido pelo RI
Reúne-se pelo menos uma vez por mês e elege
dirigentes
Cobra cotas per capita, se aplicável
Arrecada a verba necessária para implementar
suas próprias atividades e projetos
Implementa projetos que podem ser
cadastrados no ProjectLINK pelo Rotary Club
patrocinador
Trabalha com rotarianos pela sustentabilidade
de projetos de Rotary Clubs

Brasil Um NRDC no Recife organiza
aulas de alfabetização, desenvolvimento
profissional e distribuição de alimentos.
Estados Unidos Um NRDC em Maryland
organiza um campeonato anual de
arrecadação de verbas para projetos
pró-juventude.
Filipinas Um NRDC de Sta. Ana (Davao)
opera um berçário e organiza clínicas para
check-ups.
Taiwan Um NRDC em Fengshan
administra um mercado de pulgas e recicla
lixo para arrecadar verba para projetos de
assistência a jovens e idosos carentes.
República Centro-Africana Um NRDC
em Bangui, copatrocinado por um clube
Italiano, apoia a educação de órfãos da
aids.
Índia Um NRDC em Amravati vem
ajudando vítimas de enchentes
distribuindo roupas, alimentos, utensílios
domésticos e cobertores.
Turquia Um NRDC em Samsun
implementa um novo projeto a cada ano
com a ajuda do clube patrocinador.

