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Introdução

Este manual visa ajudar as Comissões de Administração de Clube
a estabelecer metas e compreender suas atribuições de modo a
aumentar a eficácia de seus clubes. Como as responsabilidades das
comissões variam de acordo com as leis, culturas e procedimentos
locais, as sugestões aqui contidas devem ser adaptadas às
necessidades do clube.
Esta publicação é composta de três capítulos. O primeiro descreve
as principais responsabilidades da comissão, o segundo explica as
atribuições do presidente e o terceiro traz recursos úteis. Depois
do terceiro capítulo há perguntas para ser respondidas antes da
Assembleia Distrital e folhas-tarefa para uso durante o evento.
Lembre-se, portanto, de levar este manual com você.

Distribua o
Capítulo 1 aos
demais membros
da comissão para
que estejam
cientes de
suas responsabilidades.

Cada comissão do clube (Administração, Desenvolvimento do Quadro
Associativo, Imagem Pública, Projetos Humanitários e Fundação
Rotária) tem um manual que oferece uma visão geral sobre a comissão
e destaca suas responsabilidades. Este manual é parte do Kit para
Dirigente de Clube (225-PT) e pode ser baixado gratuitamente em
www.rotary.org/pt. Os manuais podem ser comprados individualmente
no site shop.rotary.org.
Ao preparar-se para o desempenho de sua função, lembre-se de que o
seu Rotary Club é um dos 34.000 clubes do Rotary International que se
beneficiam dos serviços e recursos proporcionados pela organização,
entre eles publicações traduzidas em nove idiomas, informações no
site www.rotary.org/pt, subsídios da Fundação Rotária e apoio de
funcionários da Sede Mundial do RI e dos escritórios internacionais.
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Comentários?
Perguntas e comentários sobre este manual ou outros materiais de
treinamento do RI devem ser encaminhados a:
Leadership Education and Training Division
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698
EUA
E-mail: learn@rotary.org
Tel.: +1-847-866-3000
Fax: +1-847-866-9446
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Introdução

Atribuições e
responsabilidades da
comissão

1

O presidente
do clube serve
com membro ex
officio de todas
as comissões do
clube.

A Comissão de Administração conduz atividades que favorecem o
bom funcionamento do clube. Uma administração eficaz possibilita ao
Rotary Club prestar serviços à comunidade, reter associados e formar
líderes capacitados a desempenhar funções no clube, no distrito e no
Rotary International.
São responsabilidades da comissão:
• Estabelecer metas próprias que facilitem o alcance das metas
anuais do clube.
• Organizar programas semanais e especiais.

A Comissão de
Administração do
clube se dedica
aos Serviços
Internos e
Profissionais.

• Gerenciar os comunicados aos associados e manter o site e as redes
sociais do clube.
• Promover companheirismo entre os associados do clube.
• Ajudar o secretário do clube a monitorar o comparecimento às
reuniões.
• Realizar atividades que favoreçam o funcionamento eficaz do clube.
Ao aprender mais sobre as suas responsabilidades, procure refletir
sobre as metas da comissão, o plano de ação e os recursos de que
precisará durante o ano.
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Subcomissões
podem ser
formadas para
administrar
as diversas
responsabilidades da
comissão,
especialmente
em clubes
grandes.

Este manual também se aplica a Rotary E-clubs. Se você for
associado de um e-club, consulte as seções para os diversos tipos
de clubes nos Estatutos Prescritos para o Rotary Club. Para mais
informações, use o Guia de Referência sobre Rotary E-clubs ou
contate o seu representante CDS.

Programação da reunião semanal
A Comissão de Administração do Clube é responsável por elaborar
programações que forneçam aos associados informações rotárias e
os motivem a aumentar sua participação em iniciativas que atendem
às necessidades do clube, da comunidade e do mundo. Para planejar
reuniões semanais eficazes:
• Elabore a programação com antecedência.

Inclua nas
programações
semanais
atividades que
se relacionem a
datas comemorativas do
cronograma do
Rotary.

• Relacione os tópicos das reuniões aos interesses dos associados, aos
projetos e às atividades do clube, bem como a assuntos relevantes à
comunidade.
• Faça rodízio de responsabilidades entre os membros da comissão no
que se refere à programação das reuniões.
• Comemore dias, semanas e meses especiais.
• Prepare planos de contingência, como relatos dos associados
sobre suas experiências no Rotary ou exibição de um segmento da
Rotary Video Magazine, caso parte da programação tenha que ser
canceladas.
As reuniões semanais podem levar uma hora ou mais, dependendo do
clube. Adapte uma das programações a seguir às necessidades do seu
clube.

Reunião de 90 minutos
Atividade
Abertura da reunião

Reunião de 60 minutos
Duração

Atividade

5 min

Abertura da reunião

Refeição e intervalo para
companheirismo

30 min

Refeição e intervalo
para companheirismo
Pronunciamento do presidente
do clube

Pronunciamento do presidente
do clube

20 min

 Apresentação de rotarianos
visitantes e convidados

 Apresentação de rotarianos
visitantes e convidados

 Comunicados e avisos

 Comunicados e avisos

 Relatórios das comissões

Assuntos internos do clube
Programação

5 min
30 min

Assuntos internos do clube
30 min

Programação

Apresentação do palestrante

Apresentação do palestrante

Palestra

Palestra

Observações finais do
presidente e encerramento

Duração

5 min
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20 min

5 min

Atribuições e responsabilidades da comissão

Assembleia de Clube. Cabe à Comissão de Administração planejar as
assembleias com a supervisão do presidente e do secretário do clube.
Os encontros oferecem aos associados oportunidades de discutir os
programas e as atividades do clube. Associados novos devem ser
incentivados a comparecer. As assembleias são realizadas de quatro a
seis vezes por ano na maioria dos clubes e possibilitam aos rotarianos:
• Sugerir ideias para projetos e atividades
• Avaliar oportunidades e pontos fortes e fracos do clube
• Estabelecer metas e elaborar planos de ação
• Coordenar as atividades da comissão
• Aprender mais sobre o Rotary
Antes de planejar as assembleias, procure informar-se sobre
os interesses e preocupações dos associados. Faça as seguintes
perguntas:
• O que você gosta no nosso clube?
• Que novas ideias podem fazer com o que o clube seja mais
dinâmico?
• De que maneiras podemos manter os associados engajados nas
atividades do clube?

Cronograma

Propósito

Logo após a Assembleia
Distrital (antes de
1° de julho)

Descrever, avaliar e discutir os planos elaborados na
Assembleia Distrital (presidida pelo presidente eleito do clube)

Após 1° de julho

Discutir e colocar em prática o plano estratégico para o ano

Duas semanas antes da
visita oficial do governador

Preparar para a visita oficial

Durante a visita oficial

Discutir a situação atual do clube com o governador de distrito

Meio do ano rotário
(janeiro/fevereiro)

Avaliar o progresso do clube em relação às suas metas e definir
o plano para o restante do ano

Abril ou maio

Oferecer oportunidades para discussões abertas

Comunicação com rotarianos
Para informações
sobre o uso das
Marcas do Rotary
no boletim e no
site do clube,
consulte o Guia
de Identidade
Visual do Rotary.

Outra responsabilidade importante da comissão é comunicar-se com
os associados por meio do boletim e do site e redes sociais do clube.
É essencial que isso seja feito para manter os associados a par de
informações sobre o Rotary que não tenham sido divulgadas nas
reuniões do clube. Esses meios de comunicação podem ser usados
para:
• Divulgar as reuniões semanais
• Fornecer o cronograma de atividades do clube
• Discutir metas, planos e projetos do clube
• Relatar os destaques dos encontros de clube e distrito
• Promover o companheirismo, ressaltando eventos especiais das
vidas dos associados
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• Tratar de desafios enfrentados pelo clube e Rotary International
• Promover os projetos do clube e incentivar a participação dos
associados
O RI oferece recursos promocionais em www.rotary.org/pt para
aprimorar sites, blogs e boletins dos clubes, inclusive:
• RSS — Notícias atualizadas do Rotary enviadas regularmente
através da internet a usuários registrados.
• Imagens do Rotary — Coleção de fotografias de projetos e
programas do Rotary e de rotarianos ao redor do mundo.
• Anúncios para web — Anúncios eletrônicos para promoção de
eventos e recursos do Rotary, disponíveis para download em
diversos tamanhos.
• Anúncios de utilidade pública para internet — Banners da campanha
Humanidade em Ação para internet, que podem ser distribuídos a
jornais e revistas on-line para divulgação gratuita.
A comunicação com os associados por intermédio das mídias sociais
pode incentivar a participação em projetos e atividades do clube.
Visite as páginas do RI no Facebook, LinkedIn, Flickr e YouTube para
ajudar a promover imagens, vídeos e histórias do Rotary.
Proteja a identidade dos associados usando áreas para dados
pessoais protegidas por senha. Se o nome de domínio no site do
clube incluir a palavra “Rotary”, certifique-se de que este contenha
informações que identifiquem o clube, como por exemplo www.
rotaryclubdenomedacidade.org. Para mais informações sobre o uso
apropriado das Marcas do Rotary, consulte o Guia de Identidade
Visual do RI.

Companheirismo
Localize Rotary
Clubs usando
o aplicativo
gratuito do RI
para telefone
celular. Nos
revendedores
da Apple e do
Android, ele é
chamado Rotary
Club Locator
from Rotary
International.

O companheirismo verificado nos Rotary Clubs é o que mais incentiva
os associados a participar de atividades e projetos. Cabe à Comissão
de Administração do clube oferecer aos associados oportunidades
para interagir e estabelecer contato. O companheirismo pode ser
promovido através das práticas a seguir:
• Organizar eventos sociais e outros que favoreçam a interação.
• Indicar um rotariano por semana para apresentar os novos
associados, visitantes e palestrantes.
• Incentivar o relacionamento com outros Rotary Clubs do distrito,
da região e de todo o mundo.
• Incluir cônjuges e parentes nas atividades de companheirismo e de
prestação de serviços.
• Usar crachás durante as reuniões para facilitar a interação entre os
presentes.
• Sugerir que, a cada reunião, os associados se sentem em lugares
diferentes para favorecer o entrosamento.
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Família rotária. A família rotária inclui rotaractianos, interactianos,
alumni dos programas do Rotary, ex-participantes do Intercâmbio
de Jovens, membros do Inner Wheel e parentes de rotarianos. Para

demonstrar apreço pelos rotarianos e demais membros da família
rotária, procure implementar as atividades abaixo:

• Destaque datas de aniversários
• Preste assistência quando estiverem doentes, sentindo-se sozinhos
ou passando por dificuldades
• Transmita suas condolências em casos de morte na família
• Comemore nascimentos, casamentos e formaturas

Frequência
Para detalhes
sobre
recuperação
de frequência,
consulte o artigo
9 dos Estatutos
Prescritos para o
Rotary Club.

A comissão é responsável por ajudar o secretário a registrar a
presença dos associados e informá-los sobre os procedimentos para
recuperar frequência. Incentive o comparecimento através das
seguintes medidas:
• Cuide para que as reuniões sejam significativas e interessantes
• Designe associados para integrar as comissões ou executar tarefas
específicas
• Enfatize a importância de compensar as faltas
• Identifique os motivos pelos quais os associados faltam às reuniões
• Homenageie os associados que tenham índices exemplares de
comparecimento
Cancelamento do título de associado. O título de associado de um
rotariano pode ser cancelado por uma ou duas das razões a seguir,
exceto quando o conselho diretor do clube determinar o contrário:
• Deixar de efetuar pagamento das cotas per capita dentro de 30 dias
do prazo estipulado
• Deixar de comparecer a pelo menos 50% das reuniões semanais
(inclusive as faltas compensadas) de Rotary Club em cada semestre
do ano rotário
• Deixar de comparecer a pelo menos 30% das reuniões semanais do
seu próprio Rotary Club em cada semestre do ano rotário
• Deixar de comparecer, sem recuperar frequência, a quatro reuniões
consecutivas, sem a autorização do conselho diretor do clube
Relatórios de frequência. Com a colaboração do secretário do clube,
encaminhe ao governador relatórios mensais de frequência dentro
de 15 dias após a última reunião do mês. Clubes que não pertencem
a um distrito devem enviar seus relatórios de frequência ao Rotary
International.
Não inclua no cálculo de frequência do clube os dirigentes atuais do
RI nem os rotarianos de 65 anos ou mais dispensados da exigência de
freqüência, cuja soma da idade e do número de anos em que foram
associados de um ou mais clubes totalizar pelo menos 85 anos.
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2

Presidente da Comissão
de Administração
do Clube

Ao preparar-se para o seu mandato, converse com o conselho diretor
e os demais rotarianos do clube, e com outras pessoas do distrito
e do Rotary International, para saber o que é esperado de você e
da comissão. Há várias tarefas que devem ser realizadas antes de
assumir o cargo. Além de participar das sessões de treinamento da
Assembleia Distrital, você deve:
• Reunir-se com o presidente da comissão que está deixando o cargo
• Consultar o Regimento Interno do Clube para se familiarizar com
suas normas e procedimentos
• Analisar o plano estratégico do clube e estabelecer metais anuais
que contribuam para sua implementação

Responda às
perguntas
apresentadas
no final deste
manual para
se preparar à
Assembleia
Distrital.

• Selecionar e preparar os membros da comissão com a ajuda do
presidente eleito
• Criar subcomissões, se necessário (programação de reuniões,
boletim e site do clube, companheirismo, frequência, entre outras)
• Criar um plano de comunicação para o ano
• Especificar responsabilidades adicionais que a comissão terá no
clube
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Presidente da comissão de administração do clube

O tesoureiro e
o secretário do
clube devem
integrar esta
comissão,
enquanto o
presidente do
clube deve ser
membro ex
officio de todas
as comissões do
clube.

Quanto mais preparado estiver, mais produtivo será o seu mandato.
Ao tomar posse, você será responsável por:
• Administrar o orçamento da comissão
• Trabalhar com outras comissões de clube e distrito na
implementação de iniciativas que envolvam dois ou mais clubes
• Planejar e conduzir atividades e reuniões da comissão
• Monitorar o progresso na implementação das metas da comissão
e informar o presidente, conselho diretor e os associados do clube
sobre as atividades e os avanços relacionados ao alcance de tais
metas

A comissão
Colabore com o presidente eleito na seleção de membros da comissão
e na realização de reuniões de planejamento antes do início do ano.
Para garantir a continuidade dos trabalhos, os membros da comissão
devem exercer, quando possível, mandatos de três anos consecutivos.
Ao selecionar novos membros, considere o seguinte:
• Capacidade de organização
• Conhecimento das normas do Rotary
• Capacidade de comunicação oral e escrita
• Experiência em design ou edição de texto
• Desenvoltura quanto ao uso de computador e da internet
Após formar a comissão, você será responsável por preparar os
integrantes para o ano. Para tanto, delegue tarefas de acordo com as
habilidades e interesses dos membros e:
• Informe os membros sobre as atividades da comissão relacionadas
ao plano estratégico do clube
• Emparceire novos membros com outros mais experientes
• Incentive a comunicação com pessoas que ocupam a mesma função
em outros clubes
• Informe os membros sobre os recursos disponíveis à comissão

Há várias
ferramentas de
planejamento
disponíveis aos
clubes, inclusive
a publicação
Seja um Clube
Dinâmico:
Seu Plano
de Liderança
de Clube e
o Guia para
Planejamento
Estratégico.

• Apresente aos membros uma lista de atividades e encontros
distritais

Estabelecimento de metas
É sua responsabilidade garantir que a comissão estabeleça e alcance
suas metas anuais em apoio ao plano estratégico do clube. Você terá a
oportunidade de definir metas com o presidente eleito e outros líderes
entrantes durante a Assembleia Distrital. O RI está desenvolvendo
uma ferramenta para possibilitar aos clubes enviar suas metas através
do Portal do Associado.
Metas eficazes. Certifique-se de que as metas anuais reflitam
as capacitações da comissão e os interesses do clube, e sejam
participativas, mensuráveis, desafiadoras, realistas e delimitadas.
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Plano de ação. Colabore com os membros da comissão e outros líderes
do clube no desenvolvimento de um plano de ação que especifique os
passos a ser seguidos para alcance de cada meta. As medidas abaixo
podem ser úteis:
• Defina um prazo para cada etapa
• Determine quem será responsável por cada etapa
• Estabeleça critérios para medir o progresso dos trabalhos
• Considere os recursos disponíveis no clube, distrito e RI
• Defina como avaliará o sucesso no alcance das metas
Avalie suas metas regularmente para se certificar de que há progresso
e faça ajustes se necessário.
Motivação. Uma de suas responsabilidades é garantir que os
integrantes da comissão se mantenham interessados. Elementos

motivadores incluem:

• Certeza de que o alcance da meta será benéfico
• Convicção de que a meta é alcançável e o projeto ou atividade terá
êxito
• Oportunidades para companheirismo e estabelecimento de contatos
• Designação de tarefas de acordo com as habilidades de cada
membro
• Reconhecimento dos esforços feitos pelo alcance das metas da
comissão
A utilização de fatores motivacionais ajuda a manter o compromisso
dos associados com o Rotary e incentiva a participação nas atividades
do clube.

Orçamento
Antes de 1º de julho, junto com o atual presidente da comissão e o
tesoureiro do clube, determine as verbas necessárias à comissão e
assegure-se de que as necessidades financeiras da comissão sejam
consideradas no orçamento do clube. Lembre-se de incluir as
atividades de captação de recursos planejadas.
Monitore os fundos, transações e relatórios da comissão, mantenhase informado sobre o orçamento e reúna-se regularmente com o
tesoureiro do clube, tomando medidas para correção imediata de erros
ou problemas.

Comunicação
Defina como se comunicará com os seguintes líderes do clube:
• Membros da comissão. As comissões devem reunir-se regularmente
para identificar os recursos disponíveis, discutir projetos em
andamento e novas iniciativas, e desenvolver estratégias para
alcançar suas metas e as do clube.
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• O clube. Informe as atividades da comissão, inclusive planos de ação
e progresso alcançado, ao presidente e ao conselho diretor do clube
e aos associados.
• Outras comissões. Em geral, o trabalho de uma comissão afeta as
atividades de outra. A Comissão de Administração do clube deve
colaborar com as seguintes comissões:
−− Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo — Para
receber os novos associados, informá-los sobre as normas e
procedimentos do clube e facilitar sua participação nas atividades
do clube.
−− Comissão de Projetos Humanitários e Comissão da Fundação
Rotária — Para fazer com que a programação semanal e os
comunicados do clube sejam relevantes às suas atividades de
prestação de serviços.
−− Comissão de Imagem Pública — Para manter os associados a par
da publicidade do clube na comunidade e o que podem fazer para
ajudar a divulgá-lo.
• O distrito. Se a comissão necessitar de orientação ou informações,
contate a respectiva comissão no distrito ou o governador
assistente.
• Sua região. O representante da equipe CDS da sua região está
disponível para responder a perguntas administrativas. Para
localizar o seu representante, consulte o site www.rotary.org/pt.
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3

Recursos

Diversos recursos estão disponíveis para ajudá-lo no desempenho de
suas responsabilidades. Publicações podem ser baixadas do site www.
rotary.org/pt ou encomendadas através de shop.rotary.org, do e-mail
shop.rotary@rotary.org ou do escritório internacional que atende à sua
região.
• www.rotary.org/pt — O site do RI contém informações a respeito de
operações eficazes de clube e links sobre assuntos diversos, como
administração de clube, quadro associativo, promoção da imagem
pública, projetos, Fundação Rotária e recursos para clubes.
• Manual do Secretário de Clube (229-PT) — Parte do Kit para
Dirigente de Clube (225-PT), descreve as responsabilidades do
secretário.
• Manual do Tesoureiro de Clube (220-PT) — Parte do Kit para
Dirigente de Clube (225-PT), apresenta as responsabilidades do
tesoureiro.
• Seja um Clube Dinâmico: Seu Plano de Liderança de Clube
(245-PT) — Publicação que incentiva os clubes a avaliar suas
práticas atuais e experimentar ideias novas.
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• Manual de Procedimento (035-PT) — Contém normas e
procedimentos do RI e da Fundação Rotária, estabelecidos por
ação legislativa, pelo Conselho Diretor do RI e pelos curadores da
Fundação Rotária. Revisado a cada três anos, após o Conselho de
Legislação. Inclui os documentos estatutários do RI.
• Official Directory (007-EN) — Contém informações de contato dos
administradores do RI e da Fundação Rotária, comissões, grupos de
apoio e funcionários da Secretaria do RI; lista mundial de distritos e
governadores e lista de clubes em cada distrito, inclusive dados de
contato. Disponível no Portal do Associado.
• Regimento Interno Recomendado para o Clube e Estatutos
Prescritos para o Rotary Club — As versões atuais estão disponíveis
no Manual de Procedimento e no site do Rotary www.rotary.org/pt.
• Rotary Leader — Boletim on-line publicado a cada dois meses para
Rotary Clubs e líderes distritais.
• The Rotarian (ou revista regional) — Revista oficial do RI, publicada
mensalmente, veicula informações sobre recursos para projetos de
clube e distrito, decisões do Conselho Diretor do RI e encontros do
RI. Além disso, 30 revistas regionais publicadas em 25 idiomas são
oferecidas a rotarianos em todo o mundo.
• Guia de Identidade Visual do Rotary (547-PT) — Oferece
informações para produção de publicações rotárias, inclusive sobre
o uso apropriado das Marcas do Rotary.
• Guia para Planejamento Estratégico — Ferramenta on-line para
ajudar os clubes a criar uma visão e estabelecer metas anuais e de
longo prazo.
• Código Normativo do Rotary e Código Normativo da Fundação
Rotária (ambos em inglês) — Normas e diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Diretor do RI e pelo Conselho de Curadores da
Fundação Rotária em apoio aos Estatutos e ao Regimento Interno
do RI. Revisados após toda reunião do Conselho Diretor do RI ou do
Conselho de Curadores da Fundação.

Recursos humanos
Informações de contato podem ser obtidas no Official Directory, no site
www.rotary.org/pt ou com o governador de distrito.
• Governador do distrito — Administrador do RI responsável por
apresentar estratégias que aumentem a eficácia dos clubes.
• Governador assistente — Rotariano indicado para auxiliar o
governador na administração de clubes. Ele visitará o seu clube a
cada três meses, ou mais frequentemente, e estará disponível para
esclarecer dúvidas e oferecer orientação.
• Outros presidentes de comissão de clubes no distrito — Líderes
capacitados a oferecer apoio a projetos e iniciativas do clube.
• Ex-líderes e ex-presidentes de comissão de clube — Rotarianos
experientes que podem ajudá-lo a planejar o ano do seu mandato e
liderar as atividades da comissão.
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Recursos

• Coordenadores do Rotary — Rotarianos indicados pelo presidente
do RI para servir de recurso em regiões específicas.
• Representantes da equipe CDS — Funcionários da Sede Mundial
e dos escritórios internacionais capacitados a esclarecer dúvidas
administrativas e direcionar perguntas aos devidos encarregados
do RI e da Fundação Rotária. Localize o seu representante em
www.rotary.org/pt/cds.
• Central de atendimento — Equipe disponível para responder a
perguntas nos Estados Unidos e no Canadá por e-mail contact.
center@rotary.org ou telefone +1-866-976-8279. Rotarianos fora da
América do Norte devem contatar os escritórios internacionais
responsáveis pelos seus países.
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Recursos

Para a Assembleia Distrital

Perguntas preparatórias à Assembleia Distrital
Para melhor responder às perguntas, converse sobre suas ideias com outros líderes entrantes
do clube e com os que estão deixando os cargos.
Quais são as responsabilidades da Comissão de Administração do clube e de seu presidente?

Como a sua comissão apoiará o plano estratégico do clube?

Que tipos de atividades você implementará para promover o companheirismo entre os
associados do clube?

Como você manterá as programações do clube interessantes e relevantes?

Como pretende se comunicar com os associados? Que tipos de mídia seriam melhores para o
seu clube?

Como você poderia ajudar os membros da comissão a fazer um bom trabalho?
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Para a Assembleia Distrital

Folha-tarefa 1:
Resumo
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Para a Assembleia Distrital

Folha-tarefa 2: Metas
Utilize esta folha-tarefa para elaborar as metas anuais necessárias ao alcance da meta de longo
prazo em período de três anos. Certifique-se de que suas metas sejam:
Participativas. Aqueles que participam da definição das metas e elaboração das estratégias
para alcançá-las devem se sentir mais envolvidos com o processo.
Mensuráveis. As metas devem ter um ponto tangível e claro a ser alcançado.
Desafiadoras. As metas devem ser desafiadoras o suficiente para superar as conquistas do
passado.
Realistas. Os rotarianos devem ser capazes de alcançar as metas com os recursos
disponíveis.
Delimitadas. As metas devem ter prazo para seu alcance e cronograma de desenvolvimento.

Meta de longo prazo (meta do clube para daqui a três anos):

Meta anual (1º ano):

Meta anual (2º ano):

Meta anual (3º ano):
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Para a Assembleia Distrital

Folha-tarefa 3: Plano de ação
Escreva no espaço abaixo uma meta anual de sua folha-tarefa e determine as etapas
necessárias para alcancá-la.
Meta anual:

Etapa

Quem é o
responsável?

Quanto tempo a
etapa levará?

Como o progresso Que recursos
será avaliado?
estão disponíveis?

1.

2.

3.

4.

5.

Recursos necessários:
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Para a Assembleia Distrital

Folha-tarefa 4: Estudos de caso –
Comissão de Administração do Clube
Leia os estudos de caso a seguir e responda às perguntas. Crie um plano de ação usando a folhatarefa na próxima página.

Estudo de caso 1
O Rotary Club de Willabee tem 45 associados representativos. Recentemente, o
comparecimento às reuniões semanais caiu consideravelmente e você ouviu diversos
associados dizendo que as reuniões são monótonas. Como presidente da Comissão de
Administração do Clube, você considera esse fato preocupante.
O que poderá fazer para tornar as reuniões mais interessantes para os associados?

Estudo de caso 2
Recentemente, o seu clube conduziu uma pesquisa que revelou que os associados não
sabem o que esperar em cada reunião semanal. Além disso, eles estão confusos com relação
aos projetos atuais do clube.
O que você pode fazer para se comunicar de forma mais eficaz com os associados?
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Para a Assembleia Distrital
Estudo de caso 3
Os membros da comissão têm opiniões conflitantes sobre as suas programações para as
reuniões semanais.
Como presidente, como você poderia demonstrar sua liderança e se reunir com os membros
em busca de uma solução?

Estudo de caso 4
Você notou que “panelinhas” estão sendo formadas no clube. Você quer que o clube seja
acolhedor com relação aos novos associados e aos visitantes.
Quais são algumas maneiras de promover o companheirismo entre os associados?
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Para a Assembleia Distrital
Estudo de caso – Plano de Ação
Etapa

Quem é o
responsável?

Quanto tempo a
etapa levará?

Como o progresso Que recursos
será avaliado?
estão disponíveis?

1.

2.

3.

4.

5.

O que você aprendeu que pode ser aplicado em seu clube?

Recursos necessários:
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Para a Assembleia Distrital

Folha-tarefa 5: Plano para resolução de problemas
Utilize as Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs e as metas da folha-tarefa da
sessão 2 para ajudar no desenvolvimento de seu plano para resolução de problemas. Analise
as metas de seu clube e pense que desafios deverão ser superados para alcançá-las. Por fim,
ofereça soluções para superar esses desafios.

Meta

Que recursos estão
disponíveis?

Possível desafio

Administração

Desenvolvimento do
quadro associativo

Promoção da
imagem pública

Projetos de serviços
humanitários

Fundação Rotária

Outros
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Basta um clique!
Acesse o Portal do Associado para:
• Fazer cursos e aprender mais sobre Rotary
• Atualizar dados e baixar relatórios
• Verificar o relatório SAR e pagar cotas
• Informar metas do clube e acompanhar resultados
A partir do site www.rotary.org/pt, acesse o Portal
clicando no link correspondente no alto da página,
à direita, e administre assuntos rotários diretamente
on-line.
www.rotary.org/pt/memberaccess

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org/pt

226A-PT—(512)

