GRUPOS ROTARIANOS EM AÇÃO
Os Grupos Rotarianos em Ação ajudam Rotary Clubs
e distritos no planejamento e implementação de
projetos humanitários e atividades para
desenvolvimento comunitário. Eles são organizados
por rotarianos e rotaractianos com experiência ou
interesse em uma determinada área.

ESTRUTURA










Cada grupo opera de forma independente, com
suas próprias regras, taxas e estrutura
administrativa.
A associação aos grupos está aberta a rotarianos,
seus familiares, participantes e alumni dos
programas do Rotary International e da Fundação
Rotária.
Os grupos devem adotar o regimento interno
recomendado pelo Rotary International e operar
de acordo com as normas rotárias.
Eles devem colaborar periodicamente com clubes
e distritos em projetos ligados às suas áreas de
atuação.
Os Grupos Rotarianos em Ação podem ajudar
clubes e distritos a obterem fundos ou outro tipo
de assistência para suas iniciativas.

BENEFÍCIOS


Ao participar de um grupo, você pode se envolver
em atividades humanitárias fora de seu clube,
distrito ou mesmo país.



Ao formar uma parceria com um Grupo
Rotarianos em Ação, seu clube ou distrito ganha o
apoio de especialistas para planejar e
implementar projetos.

ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/actiongroups

GRUPOS ROTARIANOS EM AÇÃO
Você tem experiência ou interesse em prestar serviços voluntários em uma das áreas a seguir? Acesse o site
dos Grupos abaixo para mais informações:
Saúde da família e combate à aids

www.rhfa.org

Alzheimer

http://adrag.org/

Prevenção da cegueira

www.rag4bp.org

Doação de sangue

www.ourblooddrive.org

Escravidão infantil

www.racsrag.org

Odontologia

www.ragdv.com

Diabetes
Assistência em casos de desastre

www.ragdiabetes.org

Animais em extinção

www.endangeredrag.org

Soluções alimentícias

http://foodplantsolutions.org

Educação para saúde e bem-estar

www.hewrag.org

Audição

www.ifrahl.org

Fome e subnutrição

www.alleviatehunger.org

Alfabetização

www.litrag.org

Malária
Microcrédito e desenvolvimento
comunitário

www.remarag.org
http://ragm.org

Esclerose múltipla

www.rotary-rfmsa.org

Paz

www.rotarianactiongroupforpeace.org

Sobreviventes da pólio

www.rotarypoliosurvivors.com

População e desenvolvimento

www.rifpd.org

Assistência pré-natal

www.raghphc.org

Água e saneamento

www.wasrag.org

FORME UM GRUPO
Se não encontrar um Grupo Rotarianos em Ação que atenda
aos seus interesses, contate os funcionários do Rotary pelo
e-mail actiongroups@rotary.org para saber como formar o
seu. Todos os grupos estão sujeitos à aprovação do Conselho
Diretor do RI.

GRUPOS EM AÇÃO






Grupo Rotarianos em Ação pela População e
Desenvolvimento trabalha com Rotary Clubs da
Alemanha, Áustria e Nigéria para reduzir as taxas de
mortalidade materno-infantil em hospitais nigerianos.
Grupo pela Saúde da Família e Combate à Aids
patrocina um evento anual no qual oferece cuidados
médicos preventivos a milhares de pessoas do
continente africano, como orientação e testes de HIV.
Grupo pelo Microcrédito e Desenvolvimento
Comunitário conecta Rotary Clubs e distritos a
instituições microfinanceiras para ajudar pessoas
carentes a estabelecerem atividades geradoras de renda.
PT—(114)

www.dna-rag.com

PUBLICAÇÕES RELACIONADAS









Áreas de Enfoque do Rotary
www.rotary.org/myrotary/pt/document/589
Lista dos Grupos Rotarianos em Ação
(em inglês)
www.rotary.org/myrotary/en/document/714
Relatório Anual dos Grupos Rotarianos em
Ação (em inglês)
www.rotary.org/myrotary/en/document/713
Comunidades em Ação: Guia para
Desenvolvimento de Projetos
www.rotary.org/myrotary/pt/document/577
Ferramentas para Identificar as Necessidades
da Comunidade
www.rotary.org/myrotary/pt/document/578

MAIS INFORMAÇÕES
Envie um e-mail para actiongroups@rotary.org

