Sumário Executivo do Plano Regional para Desenvolvimento do Quadro Associativo
e Plano de Ação de 2014-15
Região: Europa, Zonas 13A, 13C, 14, 18B e partes da 19
Perfil
Região
Zonas
Diretor

Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Suíça
13A, 13C, 14, 18B e partes da 19
Holger Knaack

Líder de projeto

Peter Iblher

Coordenadores do Rotary

Paul Gelders, Zonas 13A, 13C e 18B
Peter Iblher, Zonas 14 e partes da 19

Meta para 30 de junho de 2015

92,000

Sumário executivo
Metas
A. AUMENTO DA DIVERSIDADE DO QUADRO ASSOCIATIVO

Indicadores-chave de desempenho



B. CAPACITAÇÃO DE ROTARIANOS





C. AVALIAÇÃO DE CLUBES





D. PROMOÇÃO E MAIOR RECONHECIMENTO DA MARCA





Zonas 13A, 13C e 18B:
o Aumento de 5% no número de rotarianas na
zona
o Aumento de 6% no número de rotarianos
com menos de 40 anos
Zonas 14 e partes da 19: Aumento de 1,7% do quadro
associativo
Zonas 13A, 13C e 18B: treinamento de 100% dos
instrutores e presidentes de Comissões de DQA de
todos os distritos quanto ao uso do Plano Regional
para Desenvolvimento do Quadro Associativo no
apoio a clubes e distritos
Zonas 14 e partes da 19:
o Aumento de 7% no número de rotarianas na
zona
o Aumento de 3% no número de rotarianos
com menos de 40 anos
o Atração de pessoas de novas classificações
o Formação de 10 novos clubes
Zonas 13A, 13C e 18B: Incentivo aos clubes para
usarem o Rotary Club Central, inserindo suas metas e
atualizando os dados demográficos de seus associados
Zonas 14 e partes da 19: Treinamento sobre as
características esperadas dos associados,
desenvolvimento do quadro associativo, vitalidade e
organização de clubes para
o Governadores e governadores eleitos
o Presidentes de Comissão Distrital de DQA
o Presidentes e conselhos diretores de clubes
Zonas 13A, 13C e 18B:
o Realização de pelo menos três projetos por
ano com a participação de não rotarianos em
60% dos clubes
o Adoção das diretrizes da nova identidade
visual do Rotary por todos os clubes
o Renovação de websites, páginas nas mídias
sociais e materiais de promoção da imagem
pública de 25% dos clubes
Zonas 14 e partes da 19: Aumento de 40% no nível de
utilização do Rotary Club Central

PLANO DE AÇÃO: 2014-2015

A1

A2

A3

B1

Meta/Passos para alcançar a meta
A. AUMENTO DA DIVERSIDADE DO QUADRO ASSOCIATIVO
Zonas 13A, 13C e 18B: Criar ferramentas para ajudar distritos e
clubes a:
 Identificar oportunidades para melhorar a diversidade nos
clubes
 Desenvolver estratégias de comunicação para aumentar a
diversidade
Zonas 14 e partes da 19: Aumentar o quadro associativo em pelo
menos 1,7%
Zonas 13A, 13C e 18B: Promover a associação a:
 Pessoas de novas classificações profissionais
 Alumni do RI e da Fundação Rotária
 Familiares de rotarianos
 Rotaractianos que estiverem saindo do programa
 Clubes formados por associados de um único sexo,
incentivando-os a procurarem associados do outro sexo
 Participantes da Round Table quando estiverem saindo da
organização
 Jaycees que estiverem saindo da organização
Zonas 13A, 13C e 18B: Formar e-clubs

B. CAPACITAÇÃO DE ROTARIANOS
Zonas 13A, 13C e 18B: Incentivar maior participação em webinars do
RI

Zonas 14 e partes da 19: Aumentar em 7% o número de rotarianas
 Desenvolver conceitos para convencer, identificar e
incentivar interesse
 Demonstrar habilidades e qualificações especiais inutilizadas
 Fornecer exemplos de clubes bem-sucedidos, oradoras
qualificadas e líderes de projetos do sexo feminino
B2

Zonas 13A, 13C e 18B: Incentivar a participação em eventos e
programas que aumentem o conhecimento sobre o Rotary, como
Conferência Distrital, Assembleia Distrital de Treinamento e
Convenção do RI
Zonas 14 e partes da 19: Aumentar em 3% o número de rotarianos
com menos de 40 anos
 Desenvolver conceitos para convencer, identificar e
incentivar interesse
 Demonstrar habilidades e qualificações especiais inutilizadas
 Fornecer exemplos de clubes bem-sucedidos, oradoras

Responsáveis
Líderes de projeto, CRs,
CIPRs, governadores,
instrutores distritais,
presidentes de Comissão
Distrital de DQA,
presidentes de clube

Previsão para
alcançar a meta
GETS
PETS

Junho de 2015
CRs, CIPRs, governadores,
governadores eleitos,
instrutores distritais,
presidentes de Comissão
Distrital de DQA,
presidentes de clube

GETS
PETS
Seminário sobre
DQA

CRs, CIPRs, governadores,
governadores eleitos,
instrutores distritais,
presidentes de Comissão
Distrital de DQA,
presidentes de clube

Maio de 2015

Diretor, líderes de projeto,
CRs, CIPRs, governadores,
presidentes de clube

Continuamente

CRs, governadores,
governadores eleitos,
governadores assistentes,
presidentes de Comissão
Distrital de DQA,
presidentes e conselhos
diretores de clubes
Diretor, líderes de projeto,
CRs, CIPRs, governadores,
presidentes de clube

Continuamente,
especialmente no
GETS, PETS,
Assembleia
Distrital de
Treinamento

CRs, governadores,
governadores eleitos,
governadores assistentes,
presidentes de Comissão
Distrital de DQA,
presidentes e conselhos

Continuamente,
especialmente no
GETS, PETS,
Assembleia
Distrital de
Treinamento

Continuamente

qualificadas e líderes de projetos do sexo feminino
B3

B4

Zonas 13A, 13C e 18B: Incentivar e ajudar novos rotarianos a
aprenderem mais sobre o Rotary

Governadores, presidentes
de clube

Continuamente

Zonas 14 e partes da 19: Atrair pessoas de novas classificações
 Apresentar novas ocupações (comunicação, tecnologia da
informação, educação infantil, cultura, etc.)
 Conceitos de identificação
 Trabalhar com parceiros em projetos, alumni e rotarianos

CRs, governadores,
governadores eleitos,
governadores assistentes,
presidentes de Comissão
Distrital de DQA,
presidentes e conselhos
diretores de clubes
Diretor, líderes de projeto,
membros da Comissão do
Plano de DQA do Rotary,
CRs, governadores

Continuamente,
especialmente no
GETS, PETS,
Assembleia
Distrital de
Treinamento

CRs, governadores,
governadores eleitos,
governadores assistentes,
presidentes de Comissão
Distrital de DQA,
presidentes e conselhos
diretores de clubes

Continuamente

Líderes de projeto, CRs,
CIPRs, governadores,
presidentes de clube

1° trimestre

CRs, CRFRs, CIPRs, líderes
de treinamento, comissões
regionais de serviços

Göttingen
05 de julho de
2014
Berlim
05 a 07 de
novembro de
2014
1° trimestre de
2015

Zonas 13A, 13C e 18B: Promover a adoção e implementação do
Plano Regional para Desenvolvimento do Quadro Associativo

Zonas 14 e partes da 19: Formar 10 novos clubes
 Informar sobre oportunidades e potenciais para novos
clubes
 Usar o Intercâmbio de Novas Gerações
 Permitir a autocriação de clubes
 Ajudar no fornecimento de informações e com as
formalidades
 Fornecer orientação

C1

C. AVALIAÇÃO DE CLUBES
Zonas 13A, 13C e 18B: Ajudar clubes a prepararem planos
estratégicos

Zonas 14 e partes da 19: Fornecer treinamento e apoio aos
governadores eleitos
 Primeira reunião da equipe regional
 GETS
 Aconselhamento contínuo

C2

C3

diretores de clubes

Zonas 13A, 13C e 18B: Incentivar todos os clubes a inserirem suas
metas no Rotary Club Central

Zonas 14 e partes da 19: Fornecer treinamento e apoio aos
governadores
 Reuniões regionais de governadores e governadores eleitos
que falem alemão
 Aconselhamento contínuo
Zonas 14 e partes da 19: Fornecer treinamento e apoio aos
presidentes e membros do conselho diretor dos clubes
 PETS, Assembleia Distrital de Treinamento
 Conferências e seminários distritais

Governadores,
governadores eleitos,
presidentes de Comissão
Distrital de DQA,
presidentes de clube
CRs, CRFRs, CIPRs,
comissões regionais de
serviços e projetos

CRs, CRFRs, CIPRs,
comissões regionais de
serviços e projetos

Continuamente

Frankfurt
Setembro de
2014
Janeiro e maio de
2015
Fevereiro a maio
de 2015

D1

D2

D3

D. PROMOÇÃO E MAIOR RECONHECIMENTO DA MARCA
Zonas 13A, 13C e 18B: Incentivar os clubes a renovarem seus
websites, páginas nas mídias sociais e materiais de promoção da
imagem pública
Zonas 14 e partes da 19: Aumentar em 40% a utilização do Rotary
Club Central
 Informação contínua
 Treinamento
 Exemplos de usuários atuais
Zonas 13A, 13C e 18B: Incentivar clubes a realizarem pelo menos um
projeto humanitário aberto a não rotarianos
Zonas 13A, 13C e 18B: Utilizar mensagens sobre associação em
campanhas de promoção de imagem pública

Líderes de projeto, CRs,
CIPRs, governadores,
presidentes de clube

Continuamente

CRs, governadores eleitos,
instrutores distritais,
presidentes e secretários
de clube

PETS, Assembleia
Distrital de
Treinamento,
seminários
especiais
Continuamente

Líderes de projeto, CRs,
CIPRs, governadores,
presidentes de clube
Líderes de projeto, CRs,
CIPRs, governadores,
presidentes de clube

Continuamente

