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Esta é a edição de 2013 do manual Lidere Seu Distrito: Comissões
(249-PT), antigamente chamado Manual das Comissões Distritais,
para ser usada pelas comissões distritais nos anos de 2014-15, 2015-16 e
2016-17. As informações contidas nesta publicação têm base nos Estatutos
Prescritos para o Rotary Club, no Regimento Interno Recomendado para
o Clube, nos Estatutos do Rotary International, no Regimento Interno do
Rotary International e nos Códigos Normativos do Rotary e da Fundação
Rotária. Alterações nestes documentos, efetuadas pelo Conselho de
Legislação, Conselho Diretor do RI ou Conselho de Curadores da Fundação
após a impressão do manual revogam as normas aqui dispostas.

INTRODUÇÃO
Os membros das comissões, junto com o governador e governadores
assistentes, fazem parte da equipe de líderes do distrito. No Seminário
de Treinamento da Equipe Distrital você aprenderá como sua comissão
colaborará no apoio aos clubes. Leia este manual para se preparar à sua
função e leve-o ao seminário.
Acesse o novo site do Rotary se não encontrar aqui a informação
que precisa, onde você também pode se conectar com rotarianos e
pessoas afins para trocar ideias, conhecer projetos e ficar a par dos
acontecimentos. O site, que foi modernizado, é o lugar ideal para tratar
de assuntos rotários de forma prática e segura.

COMENTÁRIOS?
Encaminhe dúvidas e comentários a:
Learning and Development
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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GERAL
Você está na comissão por ter as credenciais necessárias. O seu
conhecimento e dedicação ao Rotary devem ser usados para fortalecer
os clubes, e isto pode ser feito mais facilmente se colaborar com os
demais líderes distritais.

SUA EQUIPE
A equipe de líderes distritais, da qual você faz parte, também é formada
pelo governador, governador eleito e governadores assistentes. Junto
com o governador eleito e outros membros da equipe, você participará
do estabelecimento de metas que serão trabalhadas pelos governadores
assistentes e seus clubes. As metas dos clubes têm que ir ao encontro das
do distrito.
Crie um método que defina como e quando deve se comunicar com os
clubes, governador, governador assistente e outras comissões. Veja na
tabela abaixo algumas pessoas com as quais você se comunicará.

Líderes regionais

Líderes distritais

Líderes de clube

Coordenador do
Rotary
Coordenador da
Imagem Pública do
Rotary
Coordenador
da Fundação
Rotária

Ex-governadores
Governador
Governador eleito
Governador indicado
Presidentes de
comissão
Governadores
assistentes
Secretários
executivos

Presidentes
Secretários
Secretários
executivos
Tesoureiros
Presidentes de
comissão
Instrutores

Você e os demais líderes devem falar sobre o método de comunicação
para que todos estejam cientes e de acordo. Seu trabalho com os
governadores assistentes será bem produtivo, pois são eles quem têm
mais contato com os clubes, estando, assim, em posição ideal para lhe
informar sobre os clubes que precisam da sua assistência e para levar
suas mensagens aos clubes.

GERAL
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TREINAMENTO
Além do Seminário de Treinamento da Equipe Distrital, durante o qual
você será treinado à sua função de membro ou presidente de comissão,
participe de outras reuniões do gênero, como PETS, Assembleia
Distrital de Treinamento, Seminário Distrital de Capacitação,
Seminário Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo
e Seminário Distrital da Fundação Rotária. O Apêndice 1 sobre
treinamentos distritais contém informações sobre o propósito e público
de cada seminário.
Você também poderá dar treinamento a clubes individualmente. Por
exemplo, se o clube quiser saber mais sobre qualificação para subsídios,
um membro da Comissão Distrital da Fundação Rotária pode formular
um treinamento específico aquele clube ou visitá-lo para falar sobre o
assunto. Fale com os governadores assistentes para saber quais clubes
precisam de reforço.

COMO USAR ESTE MANUAL
Além das informações gerais e específicas para sua comissão, leia sobre
as demais comissões para ver como colaborar melhor e evitar trabalho
dobrado. Inteire-se sobre:
Responsabilidades — Constam do Código Normativo do Rotary
Pontos-chave — Principais mensagens sobre sua comissão que
você deve passar aos clubes
Recursos — Lista de materiais que podem ser usados no trabalho
com os clubes
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COMISSÕES
DISTRITAIS
O Conselho Diretor do RI recomenda que os distritos tenham as
seguintes comissões:
• Conferência Distrital
• Programas (como NRDC, Serviços Profissionais)
• Expansão
• Finanças
• Desenvolvimento do Quadro Associativo
• Novas Gerações
• Indicação
• Imagem Pública
• Promoção da Convenção
• Fundação Rotária
• Capacitação
O Conselho recomenda aos distritos formarem comissões adicionais
conforme necessário, como para cuidar de normas e procedimentos
distritais, ou para serviços específicos, etc.

COMISSÕES DISTRITAIS
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RESPONSABILIDADES
Todas as comissões distritais devem
• Trabalhar com o governador, governador eleito, governador indicado
e governadores assistentes no planejamento de estratégias para o
alcance de metas.
• Promover e comparecer a treinamentos distritais e à Conferência
Distrital.
• Circular informações entre Rotary International, distrito e
associados.
• Colaborar com líderes de clube para dar apoio e orientação.
• Compartilhar materiais recebidos da Secretaria e de comissões do RI,
e também dos coordenadores regionais.

RECURSOS
• Rotary.org — Em 2013-14 será lançado o novo site do Rotary, que além
•
•
•

•

•
•
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da divulgação de notícias, facilitará o contato entre os rotarianos, a
troca de ideias e a colaboração em projetos.
Rotary Club Central — Serve para registrar metas e acompanhar o
progresso dos trabalhos.
Suporte a clubes e distritos (CDS) — Equipe de funcionários
treinados para tratar de assuntos administrativos.
Official Directory (007) — Contém dados de contato de
administradores, comissões, grupos de apoio, funcionários, distritos e
seus governadores, e Rotary Clubs. Revisado anualmente e disponível
em rotary.org/pt.
Manual de Procedimento (035) — Contém os documentos
estatutários do RI e de clube, normas e procedimentos do Rotary
International e da Fundação Rotária. Revisado a cada três ano pelo
Conselho de Legislação.
Coordenadores do Rotary, Fundação Rotária e imagem pública —
São especialistas a serviço dos clubes e distritos.
Shop.rotary.org — Loja virtual de materiais do Rotary.
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DETALHES DAS
COMISSÕES
CONFERÊNCIA
Esta comissão planeja e promove a Conferência Distrital, ajudando a
garantir quórum para o evento.

RESPONSABILIDADES
• Sugerir o local da Conferência Distrital e cuidar dos aspectos
•
•
•
•
•

logísticos.
Controlar os fundos alocados para a Conferência.
Promover a participação no evento, sobretudo de novos rotarianos,
novos Rotary Clubs e representantes de todos os clubes do distrito.
Divulgar a Conferência ao público não rotário, como trabalhadores
dos meios de comunicação, líderes comunitários e beneficiários de
programas do Rotary.
Planejar, com a ajuda do instrutor distrital, um Seminário Distrital de
Capacitação para ser realizado junto com a Conferência.
Reservar parte da programação para informar os participantes sobre
as atividades da Fundação Rotária caso isso não tenha sido feito em
outro evento distrital.

PONTOS-CHAVE
• Esta Conferência é a celebração das conquistas dos rotarianos e dos
clubes do distrito.
• Ela oferece a oportunidade para falar sobre projetos, programas e
campanhas de arrecadação de fundos.
• Os rotarianos conhecem associados de outros clubes do distrito.

DETALHES DAS COMISSÕES
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RECURSOS
• Manual para a Conferência Distrital (800) — Informações para o
planejamento e condução da Conferência.
• Ideias para a promoção da Conferência

PROGRAMAS
Estas comissões promovem e administram atividades, projetos e
programas do Rotary, através de apoio e orientação aos clubes. O Rotary
International oferece recursos para comissões dos seguintes programas:
• Serviços à Comunidade
• Serviços Internacionais
• Grupos Rotarianos em Ação
• Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário
• Grupos de Companheirismo
• Intercâmbio Rotário da Amizade
• Serviços Profissionais

RESPONSABILIDADES
• Coordenar atividades distritais relacionadas aos programas.
• Promover a participação nos programas através de contato constante
•

•
•
•
•
•
•

com governadores assistentes e clubes.
Divulgar programas bem-sucedidos durante eventos distritais
e visitas a clube, convidando participantes de programas para
compartilhar suas experiências e incentivando os clubes a se envolver
mais.
Disseminar metas e resultados dos programas através de canais
rotários e não rotários.
Identificar, com a ajuda do coordenador do Rotary, rotarianos com
experiência nos diversos programas em sua região.
Ajudar os presidentes de Comissão de Programas de clube a cumprir
suas responsabilidades.
Incentivar os clubes a determinar se certo programa pode atender às
necessidades locais.
Identificar possíveis áreas de cooperação entre os programas do
distrito e organizações humanitárias não rotárias.
Incentivar os participantes de um programa a tomar parte de outros
programas oferecidos pelo distrito.

PONTOS-CHAVE
• Há muitas maneiras dos rotarianos estabelecerem contato com
clubes e pessoas locais ou do exterior.
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• São muitas as oportunidades para os rotarianos formarem parcerias
com pessoas e organizações de interesses afins em projetos e
atividades sociais.
• Os clubes devem ser incentivados a fazer projetos sustentáveis que
tratem de necessidades prementes e projetem a imagem pública do
Rotary.

RECURSOS
• Rotary Showcase —Ligado ao Facebook, esta ferramenta permite aos
rotarianos divulgar fatos e fotos de seus projetos.
• Áreas de Enfoque (965) — Apresenta áreas humanitárias críticas
tratadas por rotarianos. Contém exemplos de projetos.
• Comunidades em Ação / Ferramentas para Identificar Necessidades
(605) — Instruções para planejamento, condução e avaliação
de projetos com base na correta avaliação das necessidades
comunitárias.
• Coordenadores do Rotary — Os 41 CRs, nomeados pelo presidente
eleito do Rotary International, empenham-se para fortalecer os
clubes e dinamizar os distritos através da concretização de planos,
atuando como facilitadores, motivadores, consultores e fonte de
recursos.

EXPANSÃO
Esta comissão desenvolve e implementa planos para organizar novos
Rotary Clubs no distrito.

RESPONSABILIDADES
• Encontrar comunidades sem Rotary Clubs onde possam ser fundados
novos clubes.
• Identificar comunidades onde novos Rotary Clubs possam ser
estabelecidos sem interferir nas atividades dos clubes existentes.
• Dar assistência na organização e no estabelecimento de novos clubes.

Treinamento
O presidente e os membros da comissão devem participar de um
treinamento conduzido pelo coordenador do Rotary.

PONTOS-CHAVE
• Os clubes devem verificar se há oportunidades de organizar novos

clubes.
• Um novo Rotary Club significa mais melhorias para a comunidade.
• O clube padrinho deve cuidar do novo clube por pelo menos dois anos.

DETALHES DAS COMISSÕES
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RECURSOS
• Organização de Novos Clubes (808) — Diretrizes para governadores e
seus representantes abrirem clubes.
• Coordenadores do Rotary — Os 41 CRs, nomeados pelo presidente
eleito do Rotary International, empenham-se para fortalecer os
clubes e dinamizar os distritos através da concretização de planos,
atuando como facilitadores, motivadores, consultores e fonte de
recursos.

FINANÇAS
Esta comissão supervisiona os fundos distritais através da análise do
valor da taxa per capita e dos gastos com a administração do distrito,
além de preparar relatórios financeiros anuais. O tesoureiro do distrito
deve servir como membro ex officio da comissão.

RESPONSABILIDADES
• Com ajuda do governador, preparar o orçamento do distrito, que deve

•

•
•
•
•

ser apresentado aos clubes pelo menos quatro semanas antes do
PETS ou da Assembleia Distrital de Treinamento, e aprovado em uma
reunião dos presidentes eleitos de clube.
Analisar e recomendar o valor da taxa per capita, a qual deve ser
aprovada por pelo menos três quartos dos presidentes eleitos de clube
no PETS ou na Assembleia Distrital de Treinamento, ou pela maioria
dos eleitores presentes e votantes em uma Conferência Distrital.
Garantir que os registros de receitas e despesas sejam feitos de forma
apropriada.
Preparar o relatório financeiro anual para apresentação na
Assembleia Distrital de Treinamento.
Assegurar que um membro da comissão (de preferência o tesoureiro)
e o governador sejam os signatários da conta bancária do distrito.
Ambas as assinaturas serão requeridas para saques.
Trabalhar com o presidente da Comissão Distrital da Fundação
Rotária para distribuir fundos de subsídios e garantir que o registro
correto de movimentação financeira esteja sendo mantido.

PONTOS-CHAVE
• Os clubes devem permanecer em dia com suas obrigações financeiras
perante o distrito e Rotary International.
• Práticas financeiras transparentes aumentam a confiança e senso de
responsabilidade.
• O gerenciamento correto dos fundos do subsídio garante que sejam
usados aos fins que se destinam.
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RECURSOS
• Guia da Comissão Distrital de Finanças — Detalha as

responsabilidades desta comissão.
• Manual do Tesoureiro de Clube (220) — Detalha as responsabilidades
do tesoureiro.
• Representantes — Servem para ajudar em assuntos financeiros.
• Suporte a Clubes e Distritos (CDS) — Funcionários na Sede Mundial e
escritórios internacionais a serviço de clubes e distritos.

DESENVOLVIMENTO DO QUADRO
ASSOCIATIVO
Esta comissão define, promove e implementa estratégias para o
desenvolvimento do quadro associativo no distrito.

RESPONSABILIDADES
• Planejar, divulgar e conduzir um Seminário Distrital sobre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento do Quadro Associativo com o apoio do governador e
do instrutor distrital.
Ajudar os clubes, principalmente os pequenos e fracos, em suas
iniciativas de recrutamento de associados.
Incentivar os clubes a ter um quadro associativo que represente a
diversidade profissional e empresarial da comunidade.
Garantir que os clubes conheçam os recursos do RI para ajudá-los a
aumentar o número de associados e que as informações sobre quadro
associativo sejam passadas à Sede Mundial do Rotary dentro do prazo.
Colaborar e manter contato com o governador e os dirigentes de clube
para assegurar que o distrito alcance suas metas relacionadas ao
desenvolvimento do quadro associativo.
Coordenar atividades distritais para o desenvolvimento do quadro
associativo.
Incentivar os clubes a participar de programas de reconhecimento
pelo desenvolvimento do quadro associativo concedidos pelo RI.
Coordenar atividades, em parceria com as Comissões de Expansão e
de Imagem Pública, que contribuam ao desenvolvimento do quadro
associativo.
Incentivar os clubes a desenvolver e implementar estratégias
inovadoras para o recrutamento de novos associados.
Ajudar os presidentes de Comissão de Desenvolvimento do Quadro
Associativo de clube a cumprir suas responsabilidades.
Visitar os clubes para falar sobre inovação, flexibilidade e diversidade.
Com ajuda do coordenador do Rotary, planejar atividades para o
desenvolvimento do quadro associativo.

DETALHES DAS COMISSÕES
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• Garantir que as comissões de clube tenham a publicação Guia para
Desenvolvimento do Quadro Associativo (417) e conheçam os
recursos disponíveis em rotary.org.

Treinamento
O presidente e os membros da comissão devem participar de um
seminário regional conduzido pelo coordenador do Rotary.

PONTOS-CHAVE
• Tanto atrair quanto manter novos associados são de suma

importância ao crescimento do quadro associativo.
• É essencial fornecer informações e treinamento a associados novos e
aqueles há mais tempo no clube para mantê-los engajados.
• Convidar ex-participantes de programas rotários para falar em
eventos de clube e distrito faz com que os rotarianos se lembrem dos
benefícios de apoiar tais programas e atrair novos associados.

RECURSOS
• Guia para Desenvolvimento do Quadro Associativo (417) — Melhores
práticas e dicas para atrair novos associados e manter os atuais
interessados.
• Ferramentas de Avaliação do Clube — Suplemento para as Guia para
Desenvolvimento do Quadro Associativo.
• Manual do Secretário de Clube (229) — Descreve as
responsabilidades do secretário.
• Coordenadores do Rotary — Os 41 CRs, nomeados pelo presidente
eleito do Rotary International, empenham-se para fortalecer os
clubes e dinamizar os distritos através da concretização de planos,
atuando como facilitadores, motivadores, consultores e fonte de
recursos.

NOVAS GERAÇÕES
Esta comissão elabora, implementa e apoia atividades pró-juventude no
distrito, além de trabalhar com outras comissões para engajar os jovens.
O governador pode definir a melhor estrutura para a comissão e seu
relacionamento com outras comissões distritais.

RESPONSABILIDADES
• Promover o Mês das Novas Gerações (setembro).
• Promover a colaboração entre as Comissões Distritais do Interact,

Rotaract, RYLA, Intercâmbio de Jovens, Serviços à Comunidade,
Serviços Internacionais e Serviços Profissionais.
• Enfatizar o trabalho voluntário em cada um dos programas de Novas
Gerações (Interact, Rotaract, RYLA e Intercâmbio de Jovens).
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• Incentivar e facilitar relacionamentos com outras organizações a fim

de ampliar as oportunidades para os jovens.
• Incentivar e facilitar a transição dos jovens de um programa ou
atividade para outro, e delegar mais responsabilidades de acordo com
o desenvolvimento das habilidades de liderança de cada um.
• Manter contato com ex-participantes de programas de Novas
Gerações para que permaneçam ligados ao Rotary.

PONTOS-CHAVE
• Programas pró-juventude conectam as pessoas pela amizade e ação.
• Rotarianos podem capacitar os jovens a desenvolver suas habilidades
de forma a causar impacto nas respectivas comunidades.
• A participação em programas pró-juventude é enriquecedora para
todos e cria um vínculo forte com o Rotary.
• A proteção dos jovens de qualquer abuso físico, sexual e emocional
é da mais alta prioridade para rotarianos e não rotarianos que
trabalham com os programas para a juventude.

RECURSOS
• Introdução aos Serviços às Novas Gerações (735) — Informações

sobre Interact, Rotaract, Intercâmbio de Jovens, RYLA, proteção aos
jovens e atividades para alumni.
• Prevenção de Abuso e Assédio: Manual de treinamento e guia para
líderes (775) — Pode ser modificado para obedecer às leis locais e
tratar de situações específicas a fim de manter um ambiente seguro e
sadio para todos os participantes.

INDICAÇÃO
A menos que sejam isentos pelo Conselho Diretor do RI, os distritos
devem realizar todas as eleições distritais por meio de Comissão de
Indicação, votação postal ou voto na Conferência Distrital.

RESPONSABILIDADES
• Conduzir um processo de seleção de forma digna e responsável, de

acordo com os princípios do Rotary.
• Identificar e indicar a pessoa mais qualificada à função.
• Entrevistar todos os candidatos a governador, independentemente
de terem sido sugeridos pelos clubes ou pela Comissão de Indicação.
Cada entrevista de governador indicado deve satisfazer às
necessidades mínimas especificadas no Código Normativo do Rotary,
seção 19.030, que trata desta seleção.
• Garantir que nenhum membro, membro suplente ou candidato
a membro da Comissão de Indicação seja elegível ao cargo sendo
considerado pela comissão.

DETALHES DAS COMISSÕES
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RECURSO
O artigo 13 do Regimento Interno do Manual de Procedimento (035)
detalha o processo de seleção do governador.

IMAGEM PÚBLICA
Esta comissão divulga o Rotary a públicos externos e promove
compreensão, apreço e apoio aos programas rotários. Além disso, ajuda
os rotarianos a entender que uma boa divulgação e imagem pública são
metas da organização, o que contribui para a obtenção de mais doadores
e associados.

RESPONSABILIDADES
• Manter contato com o governador e presidentes de comissão para
•
•
•
•
•

obter informações sobre projetos e atividades do distrito que
mereçam ser divulgadas, especialmente aquelas de interesse público.
Promover o Rotary a públicos externos, como profissionais da mídia,
líderes comunitários, possíveis organizações parceiras, beneficiários
de programas do Rotary e o público em geral.
Informar a mídia sobre eventos e projetos do distrito que mereçam
divulgação e compartilhar histórias de clubes ou do distrito nas
mídias sociais.
Compartilhar os materiais rotários de promoção da imagem pública
com os clubes, incentivando-os a dar a máxima prioridade à imagem
pública, divulgando-a pelos meios tradicionais e digitais.
Buscar oportunidades de falar aos clubes sobre a importância da
promoção da imagem pública, incluindo a criação de websites
voltados exclusivamente ao público em geral.
Promover as atividades do Rotary, como Pólio Plus, as seis áreas de
enfoque, subsídios, atividades de alumni e bolsas de estudos.

Treinamento
• Os integrantes da comissão devem participar de workshops sobre

imagem pública realizados junto com eventos do Rotary sempre
que possível, e do seminário regional realizado pelo coordenador da
imagem pública do Rotary.

PONTOS-CHAVE
• A estratégia de imagem pública já deve ser uma prioridade na fase de
planejamento do projeto.
• Utilizar as mídias tradicionais e sociais no trabalho de promoção da
imagem pública.
• Utilizar contatos na mídia para divulgar histórias de clube/distrito.
• Os clubes devem adaptar suas ideias de imagem pública às
necessidades locais.
12
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RECURSOS
• Central de mídia — Últimas matérias, anúncios e links.
• Rotary PR Tips — Boletim curto com exemplos e ideias.
• Weekly Update — Boletim com as últimas notícias do Rotary.
• Endpolionow.org — Contém histórias e fatos sobre a luta contra a

paralisia infantil, com ferramentas interativas, gráficos e links.
• Coordenadores da imagem pública do Rotary — Os 41 CIPRs são
indicados pelo presidente eleito do Rotary International para realçar
a imagem pública da organização perante rotarianos e o público em
geral. Eles podem ajudar clubes e distritos a divulgar suas atividades
e realizações pela mídia, prestar assistência com pedidos de Subsídio
para Imagem Pública e dar treinamento em seminários distritais.

PROMOÇÃO DA CONVENÇÃO
Esta comissão promove a Convenção do RI aos rotarianos do distrito.

RESPONSABILIDADES
• Promover a Convenção em eventos de clube e distrito.
• Servir como fonte de informações e materiais relacionados ao evento.
• Ajudar o membro da Comissão de Promoção da Convenção designado
•
•
•
•

para trabalhar com seu distrito.
Entrar em contato com possíveis participantes.
Enviar artigos e informações sobre a Convenção a boletins,
publicações e diretórios do distrito.
Traduzir informações relevantes sobre a Convenção ao idioma local,
se necessário.
Colocar no site do distrito links que levem a informações sobre o
evento no site da Convenção.

As comissões também devem considerar
• Organizar excursões do distrito à Convenção, principalmente de
rotarianos que nunca participaram do evento.
• Convidar associados potenciais para a Convenção (se aplica
principalmente a distritos anfitriões).
• Fazer campanhas de marketing e divulgar concursos organizados pela
Comissão de Promoção da Convenção.

PONTOS-CHAVE
• A Convenção inspira, informa e envolve rotarianos ao oferecer um
ambiente propício à troca de ideias.
• Dirigentes de clube e distrito se conhecem e formam parcerias.
• Rotarianos e convidados se emocionam com os relatos sobre
superação e realizações.

DETALHES DAS COMISSÕES
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• Os rotarianos aprendem sobre os programas oferecidos pelo Rotary e
participam de sessões para aprofundar seu conhecimento e aprender
táticas de liderança.

RECURSOS
• Site da Convenção — Promoção, inscrições, hospedagem e estandes.
• Promoção da Convenção (996) — Contém informações sobre o
destino, inscrições, local do evento, programação preliminar, etc.
• Novidades da Convenção — Boletim com atualizações, prazos e
histórias, enviado cinco vezes por ano.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Esta comissão auxilia o governador a motivar e informar os rotarianos
sobre os programas da Fundação Rotária e atividades para a arrecadação
de fundos, servindo de elo entre a Fundação e os rotarianos. O governador é membro ex officio desta comissão.
Os integrantes da Comissão Distrital da Fundação Rotária presidem
quatro subcomissões:
• Captação de Recursos — coordena as atividades de arrecadação
do distrito para o Fundo Anual e Fundo de Dotação (antigo Fundo
Permanente), solicitando contribuições e informando os rotarianos
sobre as opções de doações.
• Subsídios — supervisiona o processo de qualificação dos clubes,
auxilia os clubes a solicitarem subsídios da Fundação Rotária,
assegura o bom gerenciamento dos fundos, relata irregularidades
em atividades relacionadas a subsídios e promove os programas de
subsídio da Fundação Rotária.
• Pólio Plus — apoia o compromisso do Rotary de erradicar a pólio e
incentiva a participação em atividades do programa.
• Gerenciamento de Fundos — assegura a gestão responsável dos
subsídios e ensina os rotarianos sobre administração eficaz dos
fundos.
Os distritos podem formar subcomissões da Comissão da Fundação
Rotária para que apoiem suas metas e atividades. Seis subcomissões
podem ser notificadas ao RI pelo site rotary.org, mas não são
obrigatórias:
• Alumni
• Fundo Anual
• Fundo de Dotação
• Bolsas Rotary pela Paz
• Bolsas de Estudos
• Equipes de Formação Profissional
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RESPONSABILIDADES
• Auxiliar o governador na elaboração do Seminário Distrital da
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundação Rotária para presidentes e presidente eleitos, integrantes
de Comissão da Fundação Rotária de clube e outros rotarianos.
Ajudar a Comissão Distrital de Capacitação a conduzir sessões sobre
a Fundação durante o PETS e a Assembleia Distrital de Treinamento.
Incentivar os clubes a dedicar pelo menos duas reuniões por ano a
assuntos relacionados à Fundação, principalmente em novembro,
Mês da Fundação Rotária.
Promover amplo apoio financeiro a programas da Fundação,
incentivando contribuições ao Fundo Anual e Fundo de Dotação.
Coordenar todas as atividades distritais de arrecadação de fundos e
de participação em programas da Fundação.
Incentivar os clubes a acessar informações sobre a Fundação Rotária
no site rotary.org.
Decidir, junto com o governador e governador eleito, o uso do FDUC.
Ajudar o governador eleito a obter a opinião dos rotarianos antes de
definir as metas do distrito com relação à Fundação Rotária para o
ano seguinte.
Representar a comissão no processo de distribuição do FDUC e,
junto com o governador, autorizar seu uso em programas, subsídios e
atividades de arrecadação de fundos.
Assegurar que os relatórios finais de atividades e programas
patrocinados pelo distrito sejam enviados à Fundação Rotária dentro
do prazo.
Serve como membro ex officio de todas as subcomissões, mantém
contato com elas e lhes dá suporte.
Ajudar o governador na seleção de pessoas qualificadas para receber
os prêmios da Fundação.
Qualificar o distrito e seus clubes para usarem subsídios da Fundação
Rotária.
Assegurar a qualificação de todos os clubes interessados em
participar dos subsídios da Fundação Rotária.
Ajudar a organizar Seminários sobre Gerenciamento de Subsídios
para que os clubes possam se qualificar.
Confirmar se clubes solicitando Subsídios Globais estão qualificados.

Treinamento
Todos os membros da comissão devem participar do Seminário Regional
da Fundação Rotária, conduzido pelo coordenador da Fundação Rotária.

DETALHES DAS COMISSÕES
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PONTOS-CHAVE
• Todos os Rotarianos, Todos os Anos é uma campanha para motivar a
doação.
• Todos os rotarianos devem trabalhar com os subsídios da Fundação
Rotária.
• Rotarianos que vão a seminários e eventos da Fundação Rotária
aprendem bastante sobre a entidade.

RECURSOS
• Manual da Comissão Distrital da Fundação Rotária (300) —

Responsabilidades em subsídios e arrecadação de fundos.
• Manual do Seminário Distrital da Fundação Rotária (438) — Guia
para a condução deste seminário.
• Coordenadores da Fundação Rotária — Os 41 CRFRs, indicados
pelo chair do Conselho de Curadores, são um dos melhores recursos
em assuntos relacionados à Fundação, podendo prestar orientação
quanto a programas e finanças. Eles são o elo entre a Fundação e os
rotarianos e promovem as iniciativas da entidade.

CAPACITAÇÃO
Esta comissão apoia o governador e o governador eleito no treinamento
de líderes de clube e distrito, supervisionando o planejamento geral das
atividades distritais de capacitação. O instrutor serve como presidente
da comissão e delega tarefas relacionadas a treinamentos. Os membros
da comissão trabalham com os convocadores de cada reunião.

RESPONSABILIDADES
• Ajudar o governador eleito a planejar o PETS, a Assembleia Distrital

de Treinamento e o Seminário de Treinamento da Equipe Distrital,
além do treinamento de governadores assistentes, tendo em
mente que ele tem a palavra final no que diz respeito ao conteúdo
da programação, palestrantes, líderes de treinamento, avaliações
e outros aspectos logísticos. Distritos participantes de PETS
multidistritais devem pedir a um membro da comissão, selecionado
pelo governador eleito, para desenvolver e conduzir o treinamento no
evento.
• Ajudar o governador a conduzir o Seminário Distrital de Capacitação,
o Treinamento para Líderes do Rotaract e outros eventos de
capacitação de líderes, tendo em mente que ele tem a palavra final no
que diz respeito ao conteúdo da programação, palestrantes, líderes de
treinamento, avaliações e outros aspectos logísticos.
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• Servir como fonte de informações para o planejamento do

Seminário Distrital da Fundação Rotária e o Seminário Distrital
sobre o Desenvolvimento do Quadro Associativo (essas reuniões
são responsabilidade de outras comissões, não da Comissão de
Capacitação).
• Dar suporte aos instrutores de clube, conforme necessário.
• Junto com o governador e o presidente da Comissão Distrital da
Fundação Rotária, planejar, organizar e promover o Seminário
Distrital da Fundação Rotária e, com a ajuda do governador eleito,
promover o Seminário Distrital sobre Gerenciamento de Subsídios.

PONTOS-CHAVE
• Treinamentos distritais são a chance de se preparar e interagir com os
demais rotarianos.
• Treinamento é um processo contínuo para a formação dos associados.
• Cada clube deve ter um plano para o treinamento dos dirigentes
entrantes, novos associados, associados atuais e futuros líderes.

RECURSOS
• Seção para instrutores em learn.rotary.org — Informações para

instrutores sobre planejamento de treinamentos, aprendizado de
adultos, teoria, webinars e melhores práticas.
• Lidere Seu Distrito: Capacitação (246) — Responsabilidades e
melhores práticas, treinamento ao instrutor e recursos.
• Learn.rotary.org — Cursos interativos, com perfil individualizado,
acompanhamento de desempenho e impressão de certificados de
conclusão. Inscreva-se nos cursos acessando rotary.org e clicando em
“Learn”.
• Coordenadores do Rotary — Os 41 CRs, nomeados pelo presidente
eleito do Rotary International, empenham-se para fortalecer os
clubes e dinamizar os distritos através da concretização de planos,
atuando como facilitadores, motivadores, consultores e fonte de
recursos.

DETALHES DAS COMISSÕES
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Apêndice

TREINAMENTOS DISTRITAIS

Esta tabela lista os treinamentos anuais que o distrito realiza para os líderes de clube.

EVENTO/ÉPOCA
DO ANO
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PROPÓSITO

CONVOCADOR/
ORGANIZADOR

MATERIAIS

Seminário de
Treinamento de
Governadores Eleitos
(GETS)
Agosto a dezembro, junto
com o Instituto Rotary

Governadores eleitos
aprendem sobre suas
responsabilidades e se
preparam para liderar o
distrito

Convocador: diretor Para líderes: Seminário
ou o último ex-diretor de Treinamento de
do RI
Governadores Eleitos —
Guia para Líderes
Para participantes:
Manual do Governador

Assembleia
Internacional
Até 15 de fevereiro

Governadores eleitos
aprendem sobre
o Rotary e tarefas
administrativas, sendo
motivados e
inspirados

Convocadores:
presidente e
presidente eleito do
RI
Organizador:
Moderador

Para líderes:
Assembleia
Internacional —
Guia para Líderes
Para participantes:
Apostila do Governador
Eleito

Seminário de
Treinamento da
Equipe Distrital
Fevereiro

Governadores
assistentes e presidentes
de comissão distrital
aprendem sobre
suas atribuições e
responsabilidades,
trabalham com a equipe
de líderes distritais
nas metas do distrito e
preenchem o Plano de
Liderança Distrital

Convocador:
governador eleito
Organizador:
Comissão Distrital de
Capacitação

Para líderes: Seminário
de Treinamento da
Equipe Distrital — Guia
para Líderes (247-PT)
Para participantes:
Manuais Lidere
Seu Distrito para
governadores assistentes
(244-PT) e comissões
distritais (249-PT)

Seminário de
Treinamento de
Presidentes Eleitos
(PETS)
Fevereiro ou março

Presidentes eleitos de
clube aprendem sobre
suas responsabilidades
e trabalham com os
governadores assistentes
para estabelecer suas
metas

Convocador:
governador eleito
Organizador:
Comissão Distrital de
Capacitação

Para líderes: Seminário
de Treinamento de
Presidentes Eleitos —
Guia para Líderes (243PT)
Para participantes:
Manual do Presidente de
Clube (222-PT)
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DO ANO
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PROPÓSITO

CONVOCADOR/
ORGANIZADOR

MATERIAIS

Assembleia Distrital
de Treinamento
Março, abril ou maio
(depois do PETS)

Presidentes eleitos
complementam o que
aprenderam no PETS
sobre habilidades de
liderança, e outros
dirigentes entrantes
aprendem sobre suas
responsabilidades. As
equipes de líderes de
clube aprimoram suas
metas para o ano

Convocador:
governador eleito
Organizador:
Comissão Distrital de
Capacitação

Para líderes:
Assembleia Distrital —
Guia para Líderes (828PT)
Para participantes:
manuais do Kit para
Dirigente de Clube (225PT) para:
Presidente de Clube
(222-PT), Secretário
de Clube (229-PT),
Tesoureiro de Clube
(220-PT), Comissões
de Clube (226-PT)
(administração,
desenvolvimento do
quadro associativo,
imagem pública,
projetos humanitários
e Fundação Rotária)

Seminário
Distrital sobre o
Desenvolvimento do
Quadro Associativo
Em abril ou maio (depois
da Assembleia Distrital
de Treinamento)

Presidentes de clube,
presidentes de Comissão
de Desenvolvimento
do Quadro Associativo,
rotarianos interessados
no assunto e líderes
distritais aprendem as
habilidades necessárias
para manter e aumentar
o quadro associativo

Convocador:
governador eleito
Organizador:
Comissão Distrital de
Desenvolvimento do
Quadro Associativo

Para líderes:
Seminário Distrital
sobre Desenvolvimento
do Quadro Associativo
— Guia para Líderes
(242-PT)
Para participantes:
definido pelo distrito
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GUIA PARA PLANEJAMENTO DISTRITAL
GUIA PARA PLANEJAMENTO DISTRITAL

Apêndice 2

Abril 2014

Este guia ajuda os distritos a avaliarem sua situação atual e estabelecerem metas para o ano seguinte.
Consulte o Rotary Club Central e preencha este formulário durante seu mandato como governador eleito.
Junto com a equipe de líderes distritais, defina as metas que promoverão o plano estratégico do seu
distrito. Reavalie e adapte as metas no decorrer do ano. Este documento também pode ser baixado no site
rotary.org.
Distrito:

Ano rotário do mandato:

Nome do governador:
Nome do governador anterior:
Nome do governador eleito:
Nome do governador indicado:
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Situação atual
O distrito possui um plano estratégico?

SIM

NÃO

O seu distrito busca ajuda do coordenador do Rotary?

SIM

Em caso afirmativo, qual é a data de adoção do plano ou da última revisão?
Situação no futuro
O distrito dará enfoque às seguintes áreas ou prioridades estratégicas:
1.
2.
3.
CAPACITAÇÃO
Situação atual
Número de rotarianos que participaram do:
Seminário de Treinamento da Equipe Distrital:
Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos de Clube:
Assembleia Distrital:
Seminário Distrital da Fundação Rotária:
Seminário Distrital sobre Desenvolvimento do Quadro Associativo:
Seminário Distrital de Capacitação:
Programa de Capacitação de Líderes de Clube:
Seminário sobre Gerenciamento de Fundos:
Número de clubes com associados indicados para cargos distritais:
Como o distrito dá suporte aos instrutores de clube?
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NÃO

Situação no futuro
O distrito dará enfoque às seguintes áreas de treinamento ou capacitação de líderes:
1.
2.
3.
ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO
Situação atual
SIM

O distrito possui um plano de comunicação?

NÃO

Quando é iniciado o processo de eleição para os seguintes cargos?
Governador

Representante no Conselho de Legislação

Diretor do RI

Que método de votação é usado pelo distrito?
Comissão de Indicação

Votação na Conferência Distrital
SIM

Você usa o site rotary.org?

Votação postal

NÃO

Como o comunicado mensal do governador é distribuído?

Correio

E-mail

Website

Vídeo

Que sites de mídias sociais o distrito usa (como Facebook, YouTube, LinkedIn)?:
Com que frequência o site do distrito é atualizado?
Com que frequência o distrito realiza atividades de companheirismo?
Como o distrito envolve as famílias dos rotarianos em suas atividades?
Número de clubes que receberam a Menção Presidencial no ano passado:
Relacione os prêmios e reconhecimentos recebidos pelo distrito no ano passado:
Que prêmios e reconhecimentos são outorgados pelo distrito?:
Situação no futuro
O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes à administração:
1.
2.
3.
FINANÇAS
Situação atual
Como o orçamento do distrito é preparado?
Quando o orçamento atual foi aprovado pela maioria dos clubes?
Quando o demonstrativo financeiro do distrito é analisado?
Como o demonstrativo financeiro do distrito é compartilhado com os clubes?
E-mail

Correio

Relato verbal

Website

Outro

O distrito possui procedimentos para proteção dos fundos distritais?

SIM

NÃO

APÊNDICES
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Os documentos fiscais foram devidamente entregues às autoridades governamentais?

SIM

SIM

A taxa per capita é suficiente para cobrir as atividades distritais?

NÃO

NÃO

Situação no futuro
O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes a finanças:
1.
2.
3.
CONFERÊNCIA DISTRITAL
Situação atual
Número de participantes:
Número de clubes participantes:
Destaques da programação:
As avaliações feitas pelos participantes foram analisadas?

SIM

NÃO

Situação no futuro
O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes à Conferência Distrital:
1.
2.
3.
PROMOÇÃO DA CONVENÇÃO DO RI
Situação atual
O distrito promove a participação dos rotarianos na Convenção do RI?

SIM

NÃO

Os materiais da próxima Convenção do RI foram divulgados aos clubes para que estes promovessem o
evento?
SIM
NÃO
Cerca de quantos rotarianos do distrito participaram da Convenção do RI do ano passado?
O site do distrito possui um link ao site do RI levando à página sobre a Convenção?

SIM

NÃO

Situação no futuro
O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes à promoção da Convenção do RI:
1.
2.
3.
IMAGEM PÚBLICA
Situação atual
Relacione as atividades distritais divulgadas pela mídia, especificando o meio de comunicação (rádio,
jornal, televisão, etc.):

O seu distrito busca ajuda do coordenador da imagem pública do Rotary?
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SIM

NÃO

O distrito incentiva os clubes a usar os materiais de promoção da imagem pública disponibilizados pelo
RI?
SIM
NÃO
O distrito leva em consideração materiais de promoção da imagem pública ao preparar o orçamento do
ano?
SIM
NÃO
O distrito solicitou Subsídios para Imagem Pública nos últimos dois anos?

SIM

NÃO

Situação no futuro
O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes à promoção da imagem pública:
1.
2.
3.
QUADRO ASSOCIATIVO
Situação atual
Número atual de rotarianos:
Crescimento real durante o ano corrente (considerando somente clubes existentes):
Número de homens:

Número de mulheres:

Número de clubes com o objetivo de atrair associados mais jovens:
Número de clubes com até 25 associados:
Descreva a estratégia do distrito para integrar às práticas atuais ideias inovadoras e flexíveis que visem
atrair e manter associados:
Situação no futuro
O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes ao quadro associativo:
1.
2.
3.
NOVOS CLUBES (EXPANSÃO)
Situação atual
Quantos Rotary Clubs foram fundados no distrito nos últimos dois anos?
Que comunidades foram identificadas pelo distrito como sendo áreas potenciais para novos Rotary Clubs?
Por quanto tempo um Rotary Club padrinho dá assistência ao novo clube?
Situação no futuro
O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes ao aumento do número de clubes:
1.
2.
3.

APÊNDICES
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FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Situação atual
SIM

O seu distrito busca ajuda do coordenador regional da Fundação Rotária?
Status do distrito quanto à qualificação:

Qualificado

Pendente

NÃO

Processo incompleto

Quantia do FDUC para o Subsídio Distrital:
Número de clubes participando atualmente de um Subsídio Distrital:
Quantia do FDUC para Subsídios Globais: :
Subsídios Globais
1.
2.
3.
No ano passado, o distrito desenvolveu os seguintes projetos educacionais, promocionais e de captação de
recursos para o Pólio Plus:
1.
2.
3.
Número de Bolsistas Rotary pela Paz que o distrito indicou no ano passado:
Número de candidatos a Bolsista Rotary pela Paz do distrito selecionados pelos curadores no ano passado:
Quantia contribuída no ano passado ao Fundo Anual :
(Obs.: deve ser o total indicado no Rotary Club Central.)
Fundo de Dotação
Número de Benfeitores no ano passado:
Número de membros da Sociedade de Doadores Testamentários no ano passado:
Número de Doadores Extraordinários no ano passado:
Situação no futuro
Quantia de FDUC para o Subsídio Distrital:
Número de clubes que você gostaria que participasse de Subsídios Distritais:
Quantia de FDUC para Subsídios Globais:
O distrito se concentrará nas seguintes áreas de enfoque:
Paz e prevenção/resolução de conflitos
Prevenção e tratamento de doenças
Recursos hídricos e saneamento
Saúde materno-infantil
Educação básica e alfabetização
Desenvolvimento econômico e comunitário
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Subsídios Globais
1.
2.
3.
Número de Subsídios Globais em andamento:
O distrito desenvolverá os seguintes projetos educacionais, promocionais e de captação de recursos para o
Pólio Plus:
1.
2.
3.
Número de Bolsistas Rotary pela Paz que o distrito indicará:
Meta de contribuição ao Fundo Anual :
(Obs.: deve ser a soma das metas do clube indicadas no Rotary Club Central.)
Fundo de Dotação
Número de Benfeitores:
Número de membros da Sociedade de Doadores Testamentários:
Número de Doadores Extraordinários:
PROGRAMAS
Situação atual
Número de participantes no programa Intercâmbio de Jovens: Recebidos

Patrocinados

Número de Interact Clubs patrocinados:

Número de interactianos:

Número de Rotaract Clubs patrocinados:

Número de rotaractianos:

Número de Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário patrocinados:
membros:

Número de

Número de participantes do RYLA (Prêmios Rotários de Liderança Juvenil):
Número de atividades do RYLA (Prêmios Rotários de Liderança Juvenil):
Número de Intercâmbios Rotários da Amizade:
Número de projetos coordenados pelo distrito (inclui todas as Avenidas de Serviços):
Número de rotarianos do distrito participando de:
Grupos Rotarianos em Ação:
Grupos de Companheirismo do Rotary:
Situação no futuro
O distrito dará enfoque às seguintes áreas referentes ao aprimoramento de programas:
1.
2.
3.

APÊNDICES
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RESUMO DAS METAS DO DISTRITO

ANO ROTÁRIO

Metas referentes ao planejamento estratégico

Metas referentes à capacitação

Metas referentes à administração

Metas referentes a finanças

Metas referentes à Conferência Distrital

Metas referentes à promoção da Convenção do RI

Metas referentes à promoção da imagem pública

Metas referentes ao quadro associativo

Metas referentes à organização de novos clubes

Metas referentes à Fundação Rotária
O distrito participará dos seguintes subsídios da Fundação:
A meta distrital de arrecadação ao Fundo Anual é
A meta distrital de arrecadação ao Fundo de Dotação é
Metas referentes a programas distritais
Na comunidade local:
Em comunidades no exterior:
Outras metas
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.
.

EXEMPLO DE ESTRUTURA
ESTRUTURA
DAS COMISSÕES
DAS COMISSÕES
DE CLUBE DE CLUBE

Apêndice 2
Apêndice 3

OPÇÃO 1: Rotary Club de tamanho médio
Conselho diretor do
clube
Comissão de
Planejamento Estratégico

POSSÍVEIS SUBCOMISSÕES

COMISSÕES

(opcional)

Desenvolvimento
do Quadro
Associativo

Administração

•
•
•
•
•

Programação
semanal
Comunicações
Website
Frequência
Companheirismo

•
•
•
•

Recrutamento
Retenção
Orientação e
educação
Diversidade

Imagem
Pública

•
•
•

Relações com
a mídia
Propaganda e
marketing
Web e mídia
social

Projetos
Humanitários

•
•
•
•
•

Profissionais
Comunitários
Internacionais
Novas
Gerações
Captação de
recursos para
projetos

Fundação
Rotária

•
•
•

Pólio Plus
Captação de
recursos
Subsídios
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23

APÊNDICES

27

OPÇÃO 2: Rotary Club grande
Conselho diretor do
clube
Comissão de
Planejamento Estratégico

COMISSÕES

(opcional)

Administração

•
POSSÍVEIS SUBCOMISSÕES

Desenvolvimento
do Quadro
Associativo

•
•
•
•
•
•
•

Programação
semanal
Comunicações
Website
Frequência
Arquivos
Companheirismo
Família
rotária
Sergeant-atarms

•
•
•
•
•
•

•
•

Recrutamento
Retenção
Orientação
Educação
Mentores
Administração e
planejamento
do quadro
associativo
Diversidade
Alumni

Imagem
Pública

•
•
•
•
•

Relações com
a mídia
Propaganda e
marketing
Eventos
especiais
Relações
externas
Web e mídia
social

Projetos
Humanitários

•
•
•
•
•
•

Profissionais
Comunitários
Internacionais
Novas
Gerações
Captação de
recursos para
projetos
[adicione
comissões
para projetos
específicos]

Fundação
Rotária

•
•
•
•
•
•
•

Gestão
responsável
Bolsas de
estudo
Equipes de
formação
profissional
Subsídios
Distritais
Subsídios
Globais
Pólio Plus
Captação de
recursos

OPÇÃO 3: Rotary Club pequeno
Conselho diretor do
clube
Comissão de
Planejamento Estratégico

COMISSÕES

(opcional)

24
28

Administração

Desenvolvimento
do Quadro
Associativo

Imagem
Pública

LIDERE SEU DISTRITO: GOVERNADOR
COMISSÕES
ASSISTENTE

Projetos
Humanitários

Fundação
Rotária

ROTARY CLUB CENTRAL
FAÇA PLANOS
MONITORE O PROGRESSO
ALCANCE SUAS METAS
Por que os clubes devem
usar o Rotary Club Central?
Reúne tudo em um só local.
Faz economia de papel.
Promove a continuidade na
liderança.
Permite que clubes monitorem
seu progresso.
Gera transparência.
Divulga o trabalho realizado por
Rotary Clubs do mundo todo.

Como faço para
acessar o Rotary
Club Central?

Visite www.rotary.org/clubcentral.

Quem pode utilizar o
Rotary Club Central?

Todos os rotarianos podem
consultar as metas e as realizações
de seus clubes. O presidente,
secretário executivo, tesoureiro,
presidente de Comissão da
Fundação Rotária e presidente da
Comissão de Desenvolvimento
do Quadro Associativo podem
adicionar e alterar as metas e
conquistas dos seus clubes.

ROTARY CLUB CENTRAL: www.rotary.org/clubcentral

249-PT—(1114)

