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Introdução

Este manual visa ajudar as Comissões de Projetos Humanitários de
Clubes a estabelecer metas e compreender suas atribuições. 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 serem 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: +1847-866-9446
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1

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

Atribuições e
responsabilidades
da comissão

O lema do Rotary, “Dar de Si Antes de Pensar em Si”, incentiva todo
rotariano a buscar maneiras de aprimorar a qualidade de vida na
comunidade e no mundo através de projetos humanitários.
A função da comissão é planejar e conduzir projetos educacionais,
humanitários e profissionais que beneficiem comunidades locais e
internacionais.
São responsabilidades da comissão:

A Comissão
de Projetos
Humanitários do
Clube se dedica
aos Serviços
Profissionais,
à Comunidade,
Internacionais
e às Novas
Gerações.

• Estabelecer suas metas para o alcance das metas do clube
relacionadas a projetos para o ano entrante.
• Cuidar para que os projetos incluam identificação das necessidades
da comunidade, planejamento e avaliação.
• Identificar oportunidades para os principais projetos do clube, que
aumentem o seu reconhecimento na comunidade.
• Trabalhar com diferentes organizações, voluntários e comissões
para maximizar o impacto dos projetos.
• Liderar esforços de captação de recursos para os projetos.
• Compreender as responsabilidades jurídicas que afetam projetos e
atividades do clube.
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Subcomissões
podem ser
formadas para
administrar as
diversas responsabilidades da
comissão, especialmente em
clubes grandes.

• Trabalhar com a Comissão de Imagem Pública na divulgação dos
projetos.
• Colaborar com clubes locais e do exterior, formando parcerias e
realizando atividades conjuntas de companheirismo e prestação de
serviços.
Ao aprender mais a respeito de suas responsabilidades, procure
refletir sobre as metas da comissão, seu plano de ação e os recursos de
que precisará durante o ano.
As seguintes pessoas e grupos podem ser úteis no planejamento e
implementação de projetos de clube:
• Rotarianos, seus familiares e amigos
• Organizações comunitárias
• Alumni da Fundação Rotária e do RI
• Interact e Rotaract Clubs
• Participantes do Intercâmbio de Jovens e do RYLA
• Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário
• Associados de outros Rotary Clubs
• Grupos Rotarianos em Ação e Grupos de Companheirismo do Rotary
A prestação de serviços propicia oportunidades de companheirismo
e fortalece o vínculo entre os associados. O envolvimento do quadro
associativo nos projetos do clube ajuda a manter os rotarianos
engajados. Para mais informações sobre a realização de projetos,
consulte Comunidades em Ação — Guia para Desenvolvimento de
Projetos (605A-PT).

Projetos
A comissão é responsável por realizar projetos que adotem um
gerenciamento eficaz dos fundos do clube, otimizem as horas de
trabalho voluntário dos rotarianos e beneficiam pessoas necessitadas.
A abordagem sistemática apresentada a seguir pode ajudar nesta
tarefa.
Para cada etapa abaixo, especifique o membro de comissão
encarregado de executá-la, elabore um cronograma para seu
cumprimento, defina critérios para avaliar o progresso e identifique
os recursos disponíveis que poderão ser úteis. Se for preciso, faça
alterações de acordo com as características do clube. Para lista de
verificação destas etapas, consulte a Folha-tarefa 5.
1. Análise da situação
Os projetos devem tratar de questões atuais e de interesse da
comunidade. Conduza um estudo para identificar as necessidades
da comunidade que podem ser atendidas pelo seu clube.
Avaliação externa. Converse com um grupo diversificado de
membros da comunidade. Eles podem ajudar no que se refere a
assuntos locais e estratégias de implementação de projetos,
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e colaborar em iniciativas do clube. Além disso, o trabalho com os
residentes poderá levar à identificação de associados potenciais.
Avaliação do clube. Verifique a capacidade do clube de implementar
projetos. Converse com os associados sobre quanto tempo e
recursos financeiros estão dispostos a dedicar às atividades, bem
como a respeito de seus interesses e habilidades. Considere as
experiências de projetos passados e as lições aprendidas.
2. Escolha do projeto
A avaliação fornece dados fundamentais à escolha do projeto.
A decisão deve ter por base as preocupações da comunidade,
recursos disponíveis e interesses do clube. Independente de
como a decisão seja tomada, há aspectos que todos os clubes
devem considerar antes de escolher um projeto, inclusive apoio e
envolvimento da comunidade, histórico de prestação de serviços
do clube, tempo e recursos disponíveis, duração do projeto e
sustentabilidade.
3. Planejamento
Após escolher o projeto, inicie o planejamento. A Comissão de
Projetos Humanitários é responsável por indicar subcomissões ou
coordenadores para cada uma das seguintes tarefas:
−− Estabelecer metas e objetivos
−− Desenvolver um plano de ação
−− Elaborar o orçamento
−− Verificar responsabilidades jurídicas e de proteção aos envolvidos
4. Implementação
O plano de ação deve ser colocado em prática durante a fase
de implementação. Esta etapa envolve captação de recursos,
gerenciamento das atividades e promoção do projeto. A Comissão
de Imagem Pública pode ser útil no trabalho de divulgação.
5. Avaliação do sucesso
Avaliações desempenham papel importante em projetos atuais e
futuros. Elas ajudam a definir os aspectos bem-sucedidos e os que
não funcionaram. Registre os resultados e refira-se a eles durante
o planejamento de outros projetos. Lembre-se de comemorar o
sucesso, reconhecendo o trabalho e as contribuições de todos os
envolvidos.

Serviços prioritários do Rotary
Desenvolva projetos que destaquem diferentes prioridades do Rotary.
Ao planejar projetos, considere os seguintes itens:
• Áreas de enfoque
−− Paz e prevenção/resolução de conflitos
−− Prevenção e tratamento de doenças
−− Recursos hídricos e saneamento
−− Saúde materno-infantil
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A publicação
Áreas de Enfoque
do Rotary (965PT) oferece
um panorama
das seis áreas
e exemplos de
projetos em cada
uma delas.

−− Educação básica e alfabetização
−− Desenvolvimento econômico e comunitário
• Avenidas de Serviços: Internos, Profissionais, à Comunidade,
Internacionais e Novas Gerações
• Menção Presidencial
• Plano Estratégico do RI
Os clubes podem fortalecer seus projetos colaborando com clubes
locais e de outros países, pessoas e organizações, e também com
grupos patrocinados por rotarianos da comunidade beneficiária ou que
possuem amplos conhecimentos de áreas específicas em termos de
projetos.
O trabalho em parceria ajuda os projetos menores a causar maior
impacto e contribui para que projetos bem estabelecidos tornem-se
mais eficazes e sustentáveis. Há várias maneiras de encontrar um
parceiro:
• Contate o presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária ou
o presidente da Comissão Distrital de Projetos Humanitários.
• Interaja com outros rotarianos nos eventos distritais e
internacionais.
• Amplie suas conexões internacionais através de visitas a outros
clubes ou participando do Intercâmbio Rotário da Amizade.
• Conecte-se com companheiros rotarianos nos sites de rede social.
• Explore o site www.rotary.org.
O Rotary Showcase é um site de projetos de Rotary Clubs, que
oferece exemplos de melhores práticas. Os rotarianos podem
acrescentar projetos e, cadastrando-se através do Facebook,
divulgar informações e fotos aos seus amigos.

Serviços rotários
O Rotary International oferece ampla variedade de atividades e
programas humanitários, interculturais e educacionais para melhorar
as condições de vida de pessoas e propagar a paz e a compreensão
mundial. Estas oportunidades contribuem para que clubes e distritos
alcancem suas metas humanitárias e promovam companheirismo e boa
vontade.
Serviços à Comunidade — Projetos que atendem a necessidades
comunitárias.
Interact — Clube para jovens de 12 a 18 anos de idade.
Serviços Internacionais — Projetos que envolvem participação de
rotarianos de mais de um país.
Serviços às Novas Gerações — Programas e atividades que envolvem
jovens de até 30 anos de idade em projetos que promovem o interesse
pelo Rotary.
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Rotaract — Clube para jovens de 18 a 30 anos de idade, patrocinado
por um Rotary Club.
Grupos Rotarianos em Ação — Grupos internacionais formados por
rotarianos, seus cônjuges e rotaractianos que se reúnem para conduzir
projetos internacionais relacionados a tópicos específicos.
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário — Grupos
constituídos de adultos não rotarianos e patrocinados por Rotary Clubs
locais.
Grupos de Companheirismo — Grupos internacionais compostos
de rotarianos, seus cônjuges e rotaractianos unidos por interesses
recreativos e profissionais em comum.
Intercâmbio Rotário da Amizade — Programa que promove o
estreitamento de relações internacionais, podendo levar à formação de
parcerias para realização de projetos.
Centros Rotary pela Paz — Programa internacional que financia
cursos de mestrado e programa para obtenção de certificado de
aperfeiçoamento profissional na área de paz e resolução de conflitos.
Candidatos qualificados têm a chance de estudar em um dos diversos
centros ao redor do mundo.
Intercâmbio de Jovens — Programa que promove a compreensão e paz
internacional entre estudantes de 15 a 19 anos de idade e adultos de
18 a 25.
Prêmios Rotários de Liderança Juvenil (RYLA) — Programa
de treinamento para jovens, com ênfase em aprimoramento da
capacidade de liderança, exercício da cidadania e crescimento pessoal.
Serviços Profissionais — Incentivam os rotarianos a aplicar seus
conhecimentos e habilidades empresariais em benefício do próximo.
Subsídios da Fundação Rotária — Apoiam atividades humanitárias
e educacionais implementadas por clubes e distritos local e
internacionalmente.
Pólio Plus — Programa corporativo do RI e da Fundação Rotária
dedicado à erradicação global da pólio.

Captação de recursos
A arrecadação de verbas para um projeto específico ou futuro pode ser
feita de diversas maneiras. O clube tem a opção de realizar eventos
de captação de recursos, procurar fontes externas de financiamento
ou usar fundos próprios. O sucesso das campanhas de captação de
recursos pode fazer grande diferença na vida dos que necessitam de
assistência. Os seguintes passos devem ser seguidos:
1. Especifique as necessidades. Defina o propósito da atividade
e determine o tipo de evento que atenderá às necessidades de
captação de recursos do clube.
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2. Elabore o orçamento. Avalie a disponibilidade de fundos do clube,
especifique as despesas e faça uma estimativa do valor que poderá
ser arrecadado.
3. Identifique os recursos necessários à meta de arrecadação.
Determine os recursos humanos necessários ao planejamento e
condução do evento.
4. Defina os aspectos logísticos. Escolha a data e o local do evento.
5. Organize os voluntários. Defina as responsabilidades dos
voluntários e incentive a participação dos residentes locais.
6. Promova o evento. Identifique o público-alvo no clube e na
comunidade e decida como irá contatá-los. Considere a divulgação
do evento na mídia local.
7. Realize o evento. Peça aos voluntários para monitorar o progresso
da campanha e anotar os desafios e sucessos para discussão
posterior.
8. Gerencie os fundos de forma eficaz. Estabeleça procedimentos de
controle antes de iniciar o evento e deposite a verba arrecadada em
conta bancária aberta especificamente para o evento.
9. Reconheça voluntários, contribuintes e patrocinadores. Envie notas
de agradecimento, fotos e placas de reconhecimento, se apropriado.
10. Avalie o evento. Registre as lições aprendidas para que possam ser
aplicadas em campanhas futuras.
11. Assegure a continuidade dos esforços. Discuta assuntos pendentes
com o tesoureito eleito e os novos membros da Comissão de
Captação de Recursos.
Eventos bem-sucedidos podem resultar na arrecadação de verbas além
do necessário. Deposite estes fundos extras em uma conta para usar
em projetos futuros, expandir projetos em andamento, iniciar novos
projetos ou fazer uma contribuição à Fundação Rotária. Se o evento
não alcançar a meta almejada, procure a assistência financeira de
outros grupos da comunidade.
Comercialização e distribuição de circulares. Como o Official Directory
(007-EN) é protegido por direitos autorais, os rotarianos são proibidos
de utilizá-lo como lista comercial de endereços ou permitir que outros
o façam. Nenhuma organização pode enviar mala direta ou distribuir
circulares solicitando apoio financeiro ou serviços voluntários de
rotarianos. Informe os associados de seu clube sobre esta norma.
Em circunstâncias especiais é permitido enviar circulares a outros
Rotary Clubs sobre assuntos não comerciais, desde que as seguintes
estipulações sejam seguidas:
• Clubes que desejam requisitar a cooperação de outros clubes
devem solicitar antecipadamente a permissão do(s) governador(es),
especificando o motivo. Aqueles que quiserem contatar um único
clube não necessitam da autorização do governador.
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• Para requisitar assistência financeira de outros clubes ou de
rotarianos fora do próprio clube, é preciso obter a aprovação do
Conselho Diretor do RI.

Gerenciamento de risco
É responsabilidade da comissão minimizar riscos e proteger os
associados, os participantes dos programas e os bens do clube. Ao
planejar projetos e atividades, considere três questões básicas:
• Que problemas podem surgir?
• Se algo der errado, como você ou o clube resolverá o problema?
• Como os prejuízos serão pagos?
Caso haja grande possibilidade de que algo dê errado, é possível
reduzir o risco adotando as seguintes medidas:
• Não realize a atividade ou evento
• Modifique o evento ou atividade de modo a diminuir o risco
• Prepare um plano para lidar com problemas potenciais
• Convide outra organização para participar e dividir o risco
Embora acordos verbais sejam comuns, o RI recomenda que sejam
assinados contratos oficiais, nos quais estejam claramente definidas as
responsabilidades de cada parte e estipuladas as cláusulas que limitem
riscos. Tais contratos devem ser guardados por vários anos.
Clubes devem buscar aconselhamento jurídico para se informar sobre
como melhor se proteger contra riscos, seja obtendo personalidade
jurídica ou seguro. Clubes dos Estados Unidos e de seus territórios
contam com seguro obrigatório de proteção contra terceiros obtido
através de um programa financiado com suas próprias verbas e
administrado pelo RI. Clubes de fora dos Estados Unidos devem
considerar a obtenção de seguro. Para mais detalhes, consulte o
Manual de Procedimento (035-PT).

Para mais informações sobre o
uso do emblema
e das Marcas
do Rotary, consulte o Guia de
Identidade Visual
do RI (547-PT),
disponível em
www.rotary.org.

Tome cuidado com e-mails que usam terminologia do Rotary e
requisitam dados do seu passaporte ou outros, pois são, em sua
maioria, fradulentos e devem ser deletados. Antes de fornecer
qualquer informação pessoal, confirme a identidade do remetente e
a razão do pedido através de um e-mail separado ou telefonema.
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Marcas do Rotary. O emblema do Rotary identifica os Rotary Clubs
e seus associados no mundo inteiro. Cabe a todos os rotarinanos
proteger a integridade do emblema. Para que o nome do Rotary possa
ser usado em projetos, programas e atividades, o nome do clube deve
ser colocado logo antes ou depois da palavra Rotary. O emblema
também pode ser utilizado, desde que corretamente reproduzido.
INCORRECTO

CORRECTO

Projeto de
Limpeza do
Rotary

Projeto de
Limpeza do
Rotary Club
do Vale

Parque
Centenário
Rotary

Parque
Centenário
Rotary Club
do Vale

Proteção aos jovens. Certifique-se de que o planejamento de todo
projeto que tenha a participação de jovens inclua as devidas medidas
de proteção à juventude, como triagem, seleção e treinamento de
voluntários. Consulte os procedimentos do programa Intercâmbios
de Jovens do Rotary e de outras iniciativas que envolvem viagens de
menores. Veja o Apêndice 1 para mais informações sobre as normas do
RI referentes ao assunto.

Manual da Comissão de Projetos Humanitários

10

Atribuições e responsabilidades da comissão

2

Presidente da
Comissão de Projeto
Humanitários

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
sua 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 favoreçam sua implementação

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

• Selecionar e preparar os membros da comissão junto com o
presidente eleito
• Criar subcomissões, se necessário (profissionais, comunitárias,
internacionais, de novas gerações e captação de recursos)
• Desenvolver um plano de comunicação para o ano
• Especificar responsabilidades ou atribuições adicionais que a
comissão terá no clube
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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, o conselho diretor e os associados do clube
sobre as atividades e os avanços relacionados ao alcance dessas
metas

A comissão
Colabore com o presidente eleito na seleção de membros da comissão e
realize 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 os itens abaixo:
• Profissões relacionadas com prestação de serviços ou
desenvolvimento comunitário
• Experiência com estudos ou viagens internacionais
• Experiência com trabalho voluntário na comunidade
Após formar a comissão, você será responsável por preparar os
integrantes para o ano entrante. Para tanto, delegue tarefas de acordo
com as habilidades e interesses dos membros e procure adotar as
seguintes sugestões:
• 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 usando o diretório distrital
• 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 eventos 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 do clube durante a Assembleia Distrital. O RI está
desenvolvendo uma plataforma para que os clubes possam 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 as
etapas a serem seguidas para o 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 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, determine juntamente com o atual presidente
da comissão e o tesoureiro do clube as verbas necessárias à comissão
e certifique-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
Estabeleça 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 os planos
de ação e o progresso alcançado, ao presidente, conselho diretor e
associados do clube.
• Outras comissões. Em geral, o trabalho de uma comissão afeta
as atividades de outras. A sua comissão deve colaborar com as
seguintes comissões:
−− Comissão da Fundação Rotária — Para definir como a Fundação
pode servir de recurso para o alcance das metas de prestação de
serviços.
−− Comissão de Imagem Pública — Para promover os projetos do
clube e incentivar a participação dos associados.
−− Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo — Para
garantir que os associados estejam envolvidos, especialmente os
novos.
−− Comissão de Administração — Para destacar os projetos nos
boletins do clube ou encaminhar notícias sobre iniciativas bemsucedidas à The Rotarian ou à revista regional.
• O distrito. Se a comissão necessitar de orientação ou informações,
contate o seu homólogo no distrito ou o governador assistente.
• Sua região. O coordenador do Rotary está disponível para esclarecer
dúvidas e oferecer orientação. Para localizar o coordenador para a
sua região, acesse www.rotary.org/pt.
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3

Recursos

Diversos recursos estão disponíveis para ajudá-lo no desempenho de
suas funções. Publicações podem ser baixadas no site www.rotary.org/
pt, compradas em shop.rotary.org e encomendadas pelo e-mail shop.
rotary@rotary.org ou escritório internacional que atende a sua área.
• www.rotary.org/pt — O site do Rotary 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 outros
recursos.
• Prêmios — Os programas de reconhecimento e prêmios do RI e da
Fundação Rotária podem ser acessados em www.rotary.org/awards.
• Boletins do RI — Informativos eletrônicos dedicados a cada
programa e Avenida de Serviços do RI. Para fazer sua assinatura,
clique em www.rotary.org/newsletters.
• Comunidades em Ação - Guia para Desenvolvimento de Projetos
(605-PT) — Guia para desenvolvimento, implementação e avaliação
de projetos.
• Áreas de Enfoque do Rotary (965-PT) — Oferece uma introdução às
seis áreas de enfoque e exemplos de projetos em cada uma delas.
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• Ferramentas de Avaliação do Clube (somente na web) — Contém
recursos para identificação de projetos eficazes na comunidade.
• Introdução aos Serviços às Novas Gerações (735-PT) — Inclui
atividades do Interact, Rotaract, Intercâmbio de Jovens e
RYLA, bem como código de conduta para trabalho com jovens e
informações sobre ex-participantes de programas.
• Introdução aos Serviços Profissionais (255-PT) — Fornece
informações, recursos e ideas de projetos relacionados a serviços
profissionais.
• Manual do Interact (654-PT) — Guia para organização e
administração de Interact Clubs.
• Manual do Rotaract (562-PT) — Guia para organização e
administração de Rotaract Clubs.
• Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário (770-PT) —
Etapas básicas para organização de um núcleo. Inclui dicas para
identificação de líderes potenciais, estudos de caso e ideias para
programas.
• Manual dos Grupos de Companheirismo do Rotary (729PT) — Diretrizes para organização e promoção de Grupos de
Companheirismo do Rotary.
• Manual do Intercâmbio Rotário da Amizade — Diretrizes para
anfitriões e convidados, informações sobre como organizar
intercâmbios, exemplos de itinerários e muito mais.
• RYLA — Prêmios Rotários de Liderança Juvenil (694-PT) —
Guia para realização de eventos de clubes e distritos para
desenvolvimento da capacidade de liderança dos jovens.
• Manual do Intercâmbio de Jovens (746-PT) — Guia para realização
de programa de Intercâmbio de Jovens.
• Estatutos Prescritos para o Rotary Club — Regras de organização e
funcionamento de Rotary Clubs.
• 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.
• Guia de Referência da Fundação Rotária (219-PT) — Compilação de
programas e serviços da Fundação Rotária.

Recursos humanos
Informações de contato podem ser obtidas no Official Directory, no site
do RI ou com o governador de distrito.
• Governador do distrito — Administrador do RI responsável por
elaborar 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.
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• Membros da Comissão Distrital de Programas — Rotarianos
indicados para servir como principal recurso em projetos
desenvolvidos por clubes do distrito. Consulte esta comissão
se tiver dúvidas específicas aos projetos.
• Outros presidentes de comissões de clubes no distrito — Líderes
capacitados a oferecer apoio a projetos e iniciativas do clube.
• Ex-líderes e ex-presidentes de comissões de clube — Rotarianos
experientes que podem ajudá-lo a planejar o ano do seu mandato e
liderar as atividades da comissão.
• Rotaractianos do distrito — Os rotaractianos são um excelente
recurso para planejar e implementar projetos, pois oferecem novas
perspectivas e energia.
• Coordenadores do Rotary— Rotarianos indicados pelo presidente do
RI para servir como recurso em regiões específicas.
• Central de Atendimento — Equipe disponível para responder a
perguntas de rotarianos dos Estados Unidos e no Canadá por e-mail
contact.center@rotary.org ou telefone 866-976-8279. Nos demais
países, os rotarianos devem contatar os escritórios internacionais
responsáveis por suas regiões.
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Para Assembleia Distrital

Apêndice 1: Gerenciamento de risco em
programas pró-Juventude
Um programa de gerenciamento de riscos contribui para a identificação de ameaças potenciais,
como ferimentos, doenças e abuso, ajudando os participantes a tomar decisões para lidar com
tais riscos. Embora um programa dessa natureza não garanta a eliminação de experiências
negativas, poderá reduzir em muito esse risco. O distrito deve considerar as seguintes
atividades ao elaborar um programa de gerenciamento de risco para trabalhar com jovens:
• Desenvolver e implementar normas de proteção aos jovens que trate de problemas de
caráter físico, emocional ou qualquer forma de abuso ou assédio sexual.
• Estabelecer normas de comportamento para adultos e participantes de programas de jovens.
Tais normas devem refletir padrões culturais locais, bem como os dos clubes e distritos, e as
melhores práticas referentes à proteção dos jovens.
• Analisar as normas distritais para certificar-se de que estão em conformidade com as
diretrizes desenvolvidas pelo Conselho Diretor do RI para cada programa pró-juventude.
• Procurar informar-se sobre assuntos relacionados a seguro e gerenciamento de riscos
envolvidos no patrocínio de um evento ou programa para jovens. As seguintes questões
devem ser consideradas:
−− O que deve ser feito se alguém se machucar?
−− O que deve ser feito se um participante alegar má-conduta de caráter sexual por parte de
voluntário ou outro participante?
−− O que deve ser feito se um desastre natural ocorrer durante o evento ou programa?
• Esforçar-se para minimizar perdas potenciais:
−− Obtendo seguro de proteção contra terceiros apropriado para sua região.
−− Desenvolvendo um plano de emergência e simulando sua implementação pelo menos uma
vez durante o programa.
−− Ensinando os participantes a respeito de comportamentos seguros que poderão evitar
problemas durante o programa.
Os clubes e distritos devem contatar as respectivas seguradoras para determinar se suas
apólices oferecem cobertura adequada para o programa pró-juventude. A questão do
seguro torna-se mais complexa quando vários clubes ou distritos patrocinam um evento
conjuntamente, pois cada um deles poderá ter diferentes tipos de seguro.
Todos os participantes, incluindo jovens e organizadores, devem contatar as respectivas
seguradoras para determinar se suas apólices oferecem cobertura adequada durante o evento
ou programa. Muitos seguros saúde oferecem cobertura limitada fora de determinada área,
portanto, essa precaução é ainda mais importante durante viagem ou permanência no exterior.
Recomenda-se que os participantes obtenham os seguintes tipos de cobertura:
• Reembolso de despesas médicas
• Repatriação de restos mortais
• Transporte de emergência
• Morte acidental e desmembramento
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Recomenda-se que um clube ou distrito fale com seu advogado antes de assinar acordo ou
contrato com qualquer organização, intermediário ou provedor de serviços. Tais documentos
podem incluir cláusulas de indenização, renúncia de direito ou isenção de responsabilidade
formuladas para proteger terceiros, e transferindo riscos para o clube ou distrito. Se um
problema ocorrer, contate as autoridades locais para pedir orientação ou assistência. O Rotary
International não se responsabiliza por qualquer doença ou ferimento de pessoas, inclusive
participantes e organizadores, nem por danos a qualquer propriedade.
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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 Projetos Humanitários e as suas próprias, como
presidente da comissão?

Como a comissão apoiará o plano estratégico do clube?

Que tipos de projetos terão maior impacto na comunidade?

Que tipos de campanhas de captação de recursos podem assegurar as verbas necessárias aos
projetos?

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

Quais são as metas anuais e de longo prazo da comissão?

Qual é o principal projeto do clube?

O projeto principal reflete a visão do clube?
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Folha-tarefa 1:
Resumo
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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 (1° ano):

Meta anual (2° ano):

Meta anual (3° ano):
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Folha-tarefa 3: Plano de ação
Escreva no espaço abaixo uma meta anual de sua folha-tarefa e determine as etapas
necessárias para alcançá-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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Folha-tarefa 4: Estudos de caso – Comissão de
Projetos Humanitários
Leia os estudos de caso a seguir e responda às perguntas. Crie um plano de ação usando a folhatarefa na próxima página.

Estudo de caso1
Há mais de 10 anos, o principal projeto do clube apoia um programa de alfabetização nas
escolas da região. O presidente da Comissão de Serviços Internacionais identificou um
projeto no Sul da Ásia, no qual o Rotary Club da região está buscando recursos para ajudar
a montar uma sala em uma comunidade rural para treinar os professores quanto ao uso de
computador. O seu clube não tem verbas para financiar os dois projetos.
O que você faz?

Você organiza uma votação para decidir que projeto será escolhido?

Os associados são mais propensos a aceitar a ideia de uma nova iniciativa ou continuar com
o projeto pelo qual o clube é conhecido?
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Como a experiência de apoiar um novo projeto internacional afetaria o seu clube?

Estudo de caso 2
O seu clube patrocina um Rotaract Club local há muitos anos. Os rotaractianos são, em sua
maioria, estudantes universitários que muitas vezes deixam o clube quando se formam.
A meta da campanha de captação de recursos, realizada anualmente pelos rotaractianos,
é arrecadar fundos para uma centro de saúde em Gana. O nível de sucesso da campanha
varia de um ano para outro.
O que o seu clube pode fazer para ajudar os rotaractianos, sabendo que os líderes do clube
mudam anualmente? Atuar como mentor? Formar uma parceria?

O que você pode ensinar aos rotaractianos?

O que o seu clube pode aprender com eles?
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Estudo de caso 3
Um Rotary Club na Índia tornou-se clube irmão de um Rotary Club no Peru. Por meio de
um Intercâmbio Rotário da Amizade, associados dos dois clubes descobriram um interesse
em comum na área de recursos hídricos e saneamento. Eles arrecadaram verbas para
financiar um programa que treina pessoas para instalar poços. Ambos os clubes gostariam
de expandir o programa a outros países, mas não sabem por onde começar.
De que maneiras os dois clubes poderiam ampliar o projeto?

Com que parceiros eles poderiam trabalhar de modo a fazer com que o projeto beneficie
mais pessoas?
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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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Folha-tarefa 5: Guia 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

Imagem Pública

Projetos
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 semestral SAR e pagar cotas
• Informar metas do clube e acompanhar resultados
A partir do site www.rotary.org/pt, cesse 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

226D-PT—(512)

