Folha de Dados
International Reading Association e o Rotary International
Qual o propósito dessa relação de colaboração?
Esta cooperação é uma maneira de combinar recursos para que seu objetivo comum de desenvolver projetos de prestação de serviços para promover
alfabetização mundialmente seja mais facilmente alcançado. O acordo de colaboração foi inicialmente assinado em 2002 e renovado em 2005.

O que é a International Reading Association (IRA)?
A IRA (International Reading Association) é uma organização de profissionais dedicados a prover alto nível de alfabetização a todos por meio de
melhora da qualidade educativa e disseminação de pesquisas e informações sobre leitura para professores, consultores, administradores, supervisores,
pesquisadores, psicólogos, bibliotecários, especialistas em mídia e pais. A associação abrange 300.000 educadores, de cerca de 100 países, que dão
suporte a excelente programa que envolve publicações, encontros e esforços de alfabetização em todo o mundo.

Qual o enfoque dessa relação de cooperação?
Trabalhar em conjunto para desenvolver projetos de promoção mundial da alfabetização. Rotary Clubs, distritos rotários, conselheiros da IRA e
afiliados compartilham recursos e informações com este fim.

Como meu clube ou distrito pode se envolver nesta iniciativa?
Consultando um representante da associação e discutindo como identificar e abordar necessidades de alfabetização na comunidade por meio de
um de seus programas. Durante a semana do Dia Internacional da Alfabetização, 8 de setembro, clubes e distritos talvez queiram implementar
atividades específicas com a ajuda da associação.
Se tiver projetos nesta área, envie suas informações ao e-mail programs@rotary.org para que possam ser divulgadas no Banco de Dados de Projetos
de Serviços à Comunidade.

Voluntários para o programa International Reading Association
A associação está sempre à procura de conselheiros técnicos e instrutores para atuar em projetos, especialmente em países em desenvolvimento. Veja
mais informações em www.reading.org.

Como meu clube pode contribuir ainda mais?
Após definir um projeto a ser realizado em colaboração com a IRA, avise a seção de relações externas de Rotary International para possível
divulgação no site do RI. Envie um e-mail a ers@rotary.org, com “International Reading Association” no campo de assunto.

Recursos Adicionais
Comunidades em Ação: Guia para Desenvolvimento de Projetos (605A-PO)
www.rotary.org/languages/portuguese/newsroom/downloadcenter/605a_po.pdf
Guia Sobre Oportunidades para Prestação de Serviços (605B-PO)
www.rotary.org/languages/portuguese/newsroom/downloadcenter/605b_po.pdf
Programa de Serviços à Comunidade Mundial
www.rotary.org/languages/portuguese/programs/wcs.html
Programa de Subsídios Humanitários da Fundação Rotária
www.rotary.org/languages/portuguese/foundation/humanitarian.html
Banco de Dados de Projetos de Serviços à Comunidade
www.rotary.org/applications/commproj/portuguese
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