NOVOS ROTARY CLUBS

O QUE VOCÊ PRECISA SABER
SOBRE E-CLUBS

VOCÊ
PRECISA

SABER

Rotary E-clubs são aqueles cujos associados se reúnem pela internet. Mundialmente, temos cerca
de 300 e-clubs, com 6.400 associados. São várias as línguas usadas pelos e-clubs, como inglês,
francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo, espanhol e sueco.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE ROTARY
CLUBS E ROTARY E-CLUBS?
A principal diferença é que os associados de
e-clubs se reúnem pela internet, e os dos clubes
tradicionais, pessoalmente. Em vez de estarem
fisicamente presentes em um dia e hora marcados,
os associados de e-club podem participar das
reuniões a qualquer hora e dia da semana. Rotary
E-clubs têm associados de diferentes partes do
mundo e, assim como os clubes tradicionais,
seus associados trocam ideias e entram em
ação, criando amizades duradouras no processo.
Não importa se o clube se reúne on-line ou
pessoalmente, já que o objetivo é o mesmo:
congregar líderes na troca de ideias para que
entrem em ação em suas comunidades.

COMO OS E-CLUBS FUNCIONAM?
As reuniões de um e-club são realizadas através
de seu website em dia e hora marcados ou quando
os materiais são postados. Há clubes que realizam
reuniões no mesmo dia e horário com a ajuda de
softwares como Google Hangouts, Go to Meeting
ou similares. Outros e-clubs postam atividades a
ser completadas no lugar de reunião formal, e os
associados acessam o site e participam no horário
que melhor lhes convier. Há ainda aqueles que
fazem uma combinação de reuniões on-line e
presenciais.
Os associados de e-clubs podem tratar de assuntos
do clube por meio de sala de bate papo ou Skype.
Para proteger a privacidade dos associados
de e-club, parte do conteúdo de reuniões e
dados de associados não estão disponíveis para
visualização pública. Os e-clubs realizam as
tarefas administrativas do clube pela internet,
mas se encontram pessoalmente para prestar
serviços, passar algumas horas em eventos sociais,
consumir refeições e ir a outras reuniões rotárias,
como a Convenção do Rotary.

QUEM PARTICIPA DE E-CLUBS?
E-clubs são ideais para líderes empresariais,
profissionais e comunitários impossibilitados
de ir pessoalmente a uma reunião semanal.
Dos associados de e-clubs, 36% vieram de
Rotary Clubs tradicionais. E-clubs constituem
uma excelente maneira de conhecer outras
pessoas e fazer amizades. Os rotarianos que não
conseguirem comparecer à reunião semanal do
seu clube podem recuperar frequência em reunião
de e-club.
Para fazer parte de um e-club, o associado tem que
ter conhecimento básico de internet.
É essencial que pelo menos um associado seja
proficiente no design e manutenção de websites,
ou consiga trabalhar com um webmaster
contratado.

COMO SE JUNTAR A UM E-CLUB
Assim como acontece com qualquer outro Rotary
Club, a associação a um e-club se dá por convite.
O candidato pode expressar seu interesse em
se associar pelo site Rotary.org/pt ou usar o
Localizador de clubes para encontrar aquele que
melhor atende as suas necessidades.

NORMA PARA E-CLUBS
Embora todo clube seja designado a um distrito
e país/área geográfica, seus associados podem
residir em qualquer lugar. Em 1° de julho de 2015,
54% dos associados de e-club residiam no distrito
do respectivo e-club.
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REQUISITOS TECNOLÓGICOS

COMO FUNDAR UM E-CLUB

O website do e-club deve ter:

••URL que contenha o nome do clube.

Primeiramente, contate o seu governador de
distrito, que é o responsável pela fundação e
organização de novos clubes e trabalhará com a
Comissão Distrital de Desenvolvimento de Novos
Clubes e com o conselheiro de novos clubes neste
sentido. A adesão de associados a um Rotary
E-club segue essencialmente o mesmo processo
de um Rotary Club.

••Conteúdo e formato de acordo com nossas
diretrizes de identidade visual.

RECURSOS

••Seção privada para os associados.
••Sistema on-line de transações financeiras, para
pagamentos e contribuições.
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••Instruções de como os associados de outros
clubes podem usar o site para recuperar
frequência.

Seu representante CDS

••E-clubs devem arcar com os custos de
obtenção e manutenção da URL, e também
com o provedor de internet. Leia o Guia para
Websites de Clubes para mais informações.

Localizador de clubes
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Guia para Criação de Novos Rotary Clubs

