PORTUGUESE (PT)

ÁREAS DE ENFOQUE – PRINCÍPIOS GERAIS
A Fundação Rotária atesta que:
1.

Suas metas visam aumentar a eficácia na outorga de subsídios e garantir a qualidade dos projetos;

2. As declarações cobrem atividades elegíveis e inelegíveis;
3. Atividades elegíveis são as implementadas com mais frequência por clubes e distritos;
4. O planejamento de projetos é feito das bases para o topo, vindo dos clubes/distritos;
5.

Todo pedido de subsídio deve estar de acordo com as declarações da respectiva área de enfoque.

PAZ E PREVENÇÃO/RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
O Rotary apoia treinamentos e práticas de paz e prevenção/resolução de conflitos.

Propósito e metas
A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem na área de paz e prevenção/resolução de conflitos
ao:
1.

Treinar líderes, inclusive jovens, para prevenir e mediar conflitos;

2. Apoiar atividades pró-paz em comunidades e regiões afetadas por conflitos;
3. Apoiar estudos ligados à paz e resolução de conflitos.

Parâmetros de elegibilidade
Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de enfoque paz e prevenção/resolução de
conflitos:
1.

Atividades comunitárias voltadas a não rotarianos, como conferências e treinamentos que deem
suporte a direitos humanos, combate à violência e estabelecimento da paz;

2. Workshops sobre resolução de conflitos que tratem necessidades comunitárias, como
desenvolvimento de normas, atividades comerciais em áreas de conflito, reforma educacional e
jornalismo sobre paz;
3. Apoio a iniciativas que tratem dos efeitos psicológicos causados por conflitos;
4. Ensino de jovens sobre medidas para prevenir conflitos;
5.

Treinamentos ou campanhas para neutralizar dinâmicas sociais negativas, como combate à ação
de quadrilhas e superação de diferenças;

6. Comunicação e mediação entre partes previamente envolvidas em conflito direto;
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7.

Equipes de formação profissional que atuem nas atividades acima;

8. Bolsas de pós-graduação em programas ligados à paz e resolução de conflitos.
Atividades nas categorias abaixo não se enquadram na área de enfoque paz e prevenção/resolução de
conflitos e não são elegíveis a Subsídio Global:
1.

Conferências sobre paz voltadas a rotarianos;

2. Matrícula em universidade parceira que abrigue Centro Rotary pela Paz em programa igual ou
semelhante ao dos Centros Rotary pela Paz.

Elementos de equipe de formação profissional ou projeto humanitário de sucesso
Subsídio Global é:
1.

Sustentável – a comunidade consegue tratar suas necessidades mesmo depois que o Rotary
Club/distrito tiver concluído seu trabalho;

2. Mensurável – os parceiros podem selecionar critérios padronizados para sua área de enfoque,
constantes do Kit de Monitoramento e Avaliação para Subsídios Globais, ou usar seus próprios
critérios para verificar e divulgar o resultado de seus trabalhos;
3. Voltado à comunidade – elaborado com base nas necessidades reais identificadas pela própria
comunidade;
4. Alinhado a uma área de enfoque – como definido nas diretrizes.

Elementos de bolsa de estudos de sucesso
Os seguintes itens são levados em consideração na outorga de Subsídio Global para financiamento de
bolsa de estudos:
1.

Experiência de trabalho do candidato com paz e prevenção/resolução de conflitos;

2. Alinhamento do programa de estudos do candidato com paz e prevenção/resolução de conflitos.
a.

Dá-se preferência a programas na área de paz e prevenção/resolução de conflitos, estudos
sobre paz e justiça, relações internacionais ou advocacia com especialização em paz e
conflitos;

b. Possíveis programas incluem aqueles cujo foco é diretamente em assuntos de paz e
conflitos;
c.

Programas relativos a relações internacionais ou advocacia de caráter geral não serão
considerados.

3. Planos de carreira do candidato em relação à paz e prevenção/resolução de conflitos.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS
O Rotary apoia treinamentos e práticas que reduzam as causas e os efeitos de doenças.
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Propósito e metas
A Fundação Rotária capacita os rotarianos a prevenirem doenças e promoverem a saúde ao:
1.

Melhorar a capacitação de funcionários locais da área de saúde;

2. Promover programas de prevenção para limitar o alastramento de doenças transmissíveis e
reduzir a incidência e as complicações causadas por doenças não transmissíveis;
3. Aprimorar a infraestrutura de saúde de comunidades locais;
4. Informar e mobilizar comunidades de forma a evitar a disseminação de doenças;
5.

Prevenir deficiência física resultante de doenças ou ferimentos;

6. Apoiar estudos ligados à prevenção e ao tratamento de doenças.

Parâmetros de elegibilidade
Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de enfoque prevenção e tratamento de doenças:
1.

Prevenção e controle de doenças transmissíveis
a.

Testes e encaminhamento para tratamento;

b. Programas e materiais educativos sobre prevenção de doenças;
c.

Fornecimento de aparelhos e veículos para tratar pacientes;

d. Equipamento para a infraestrutura local de saúde, incluindo operação e manutenção;
e.

Iniciativas de prevenção, como vacinas, circuncisão masculina e profilaxia pré-exposição;

f.

Fornecimento de aparato técnico e treinamento quanto a seu uso para rastreamento e
monitoramento de diagnóstico e tratamento de doenças;

g.

Tratamento de doenças transmissíveis que inclua componente de prevenção de doenças,
treinamento de profissionais da saúde ou orientação sobre saúde pública para a
comunidade.

2. Doenças trazidas por insetos ou outros vetores transmissores de patógenos
a.

Fornecimento de mosquiteiros e remédios de prevenção;

b. Fornecimento de meios para evitar o acúmulo de água parada e treinamento que vise
interromper a propagação de insetos transmissores;
c.

Criação de sistemas de drenagem para prevenir e controlar doenças;

d. Remoção de todos os vetores transmissores.
3. Prevenção e controle de doenças não transmissíveis
a.

Fornecimento de materiais e treinamento para prevenir deficiência física causada por
doenças ou ferimentos;

b. Conscientização comunitária, programas de triagem e de intervenção antecipada para
reduzir a incidência de doenças crônicas;
c.

Fornecimento de aparelhos e veículos para tratar pacientes;
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d. Equipamento para a infraestrutura local de saúde, incluindo operação e manutenção;
e.

Cirurgias vitais e para curar problemas congênitos que contem com o suporte da
infraestrutura local de saúde e com o devido acompanhamento pós-operatório;

f.

Tratamento de doenças não transmissíveis que inclua prevenção de doenças, treinamento
de profissionais da saúde ou educação em saúde pública para melhorar a saúde dos
membros da comunidade a longo prazo.

4. Outras atividades
a.

Bolsas de pós-graduação em programas ligados à prevenção e tratamento de doenças;

b. Equipes de formação profissional que atuem nas atividades acima.
Atividades nas categorias abaixo não se enquadram na área de enfoque prevenção e tratamento de
doenças e não são elegíveis a Subsídio Global:
1.

Projetos que consistam exclusivamente de compra de equipamento, a não ser que isto conte com
o apoio da infraestrutura local de saúde, incluindo sua operação e manutenção;

2. Viagens de equipes médicas que não tenham componente educacional ou treinamento
significativo no país visitado.

Elementos de equipe de formação profissional ou projeto humanitário de sucesso
Subsídio Global é:
1.

Sustentável – a comunidade consegue tratar suas necessidades mesmo depois que o Rotary
Club/distrito tiver concluído seu trabalho;

2. Mensurável – os parceiros podem selecionar critérios padronizados para sua área de enfoque,
constantes do Kit de Monitoramento e Avaliação para Subsídios Globais, ou usar seus próprios
critérios para verificar e divulgar o resultado de seus trabalhos;
3. Voltado à comunidade – elaborado com base nas necessidades reais identificadas pela própria
comunidade;
4. Alinhado a uma área de enfoque – como definido nas diretrizes.

Elementos de bolsa de estudos de sucesso
Os seguintes itens são levados em consideração na outorga de Subsídio Global para financiamento de
bolsa de estudos:
1.

Experiência de trabalho do candidato com prevenção e tratamento de doenças;

2. Alinhamento do programa de estudos do candidato com prevenção e tratamento de doenças.
Alguns exemplos de programas incluem saúde pública, enfermagem e estudos em medicina;
3. Planos de carreira do candidato em relação à prevenção e tratamento de doenças.
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RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO
O Rotary apoia treinamentos e práticas em recursos hídricos e saneamento, visando acesso à água potável
e saneamento básico.

Propósito e metas
A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem na área de recursos hídricos e saneamento ao:
1.

Promover acesso de todos os membros da comunidade à água potável, saneamento básico e
higiene;

2. Fortalecer a habilidade das comunidades para que desenvolvam, financiem e mantenham
sistemas de água e saneamento;
3. Informar as comunidades sobre a importância de saneamento básico, consumo de água limpa e
hábitos de higiene;
4. Apoiar estudos ligados a recursos hídricos e saneamento.

Parâmetros de elegibilidade
Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de enfoque recursos hídricos e saneamento:
1.

Acesso à água potável (fornecimento e qualidade);

2. Acesso a saneamento básico;
3. Melhores hábitos de higiene;
4. Desenvolvimento comunitário e administração de sistemas sustentáveis;
5.

Gerenciamento de bacia hidrográfica e cultivo de alimentos que dependam da quantidade e
qualidade da água;

6. Água para agropecuária;
7.

Equipes de formação profissional que atuem nas atividades acima;

8. Bolsas de pós-graduação em programas ligados a recursos hídricos e saneamento.

Elementos de equipe de formação profissional ou projeto humanitário de sucesso
Subsídio Global é:
1.

Sustentável – a comunidade consegue tratar suas necessidades mesmo depois que o Rotary
Club/distrito tiver concluído seu trabalho;

2. Mensurável – os parceiros podem selecionar critérios padronizados para sua área de enfoque,
constantes do Kit de Monitoramento e Avaliação para Subsídios Globais, ou usar seus próprios
critérios para verificar e divulgar o resultado de seus trabalhos;
3. Voltado à comunidade – elaborado com base nas necessidades reais identificadas pela própria
comunidade;
4. Alinhado a uma área de enfoque – como definido nas diretrizes.
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Elementos de bolsa de estudos de sucesso
Os seguintes itens são levados em consideração na outorga de Subsídio Global para financiamento de
bolsa de estudos:
1.

Experiência de trabalho do candidato com recursos hídricos e saneamento;

2. Alinhamento do programa de estudos do candidato com recursos hídricos e saneamento. Alguns
exemplos de programas incluem engenharia e ciências hídricas, gestão hídrica, meio ambiente,
epidemiologia e parasitologia;
3. Planos de carreira do candidato em relação a recursos hídricos e saneamento.

SAÚDE MATERNO-INFANTIL
O Rotary apoia treinamento e práticas em saúde materno-infantil, incluindo redução da taxa de
mortalidade entre menores de cinco anos de idade.

Propósito e metas
A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem na área de saúde materno-infantil ao:
1.

Reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças de menos de cinco anos;

2. Reduzir a taxa de mortalidade materna;
3. Facilitar o acesso a atendimento e tratamento médico essencial para mães e filhos;
4. Apoiar estudos ligados à saúde materno-infantil.

Parâmetros de elegibilidade
Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de enfoque saúde materno-infantil:
1.

Pré-natal;

2. Trabalho de parto;
3. Fornecimento de equipamentos de pré-natal e atividades informativas para clínicas e hospitais;
4. Iniciativas de capacitação para profissionais e líderes da saúde, como médicos, enfermeiros,
trabalhadores comunitários e parteiras;
5.

Iniciativas de capacitação para ajudantes de parto;

6. Atividades educacionais de pré-natal e criação de filhos para pais ou guardiães;
7.

Iniciativas que expandam ou melhorem trabalhos comunitários relativos à saúde de mães e filhos;

8. Orientação e acesso a controle da natalidade, planejamento familiar, iniciativas de prevenção ou
redução de doenças, como HIV/aids e papilomavírus humano (HPV);
9. Orientação e treinamento sobre saúde sexual, principalmente entre meninas adolescentes;
10. Equipes de formação profissional com enfoque em educação e treinamento nas áreas acima, seja
em benefício do público em geral ou de profissionais e líderes da saúde;
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11. Bolsas de pós-graduação em programas ligados à saúde materno-infantil;
12. Imunizações para crianças abaixo de cinco anos de idade;
13. Imunizações para meninas e mulheres;
14. Intervenções médicas para o combate da pneumonia, diarreia, malária e sarampo para mães e
filhos abaixo de cinco anos de idade;
15. Intervenções médicas para reduzir o impacto de doenças sexualmente transmissíveis em
mulheres, como HIV/aids, câncer cervical, gonorreia, sífilis, etc.
16. Prevenção da transmissão do HIV de mães para filhos;
17. Promoção da amamentação e outras intervenções para combater a desnutrição;
18. Cirurgia da fístula;
19. Cirurgias ou tratamento para correção da fenda palatina;
20. Cirurgias vitais e para curar problemas congênitos que contem com o suporte da infraestrutura
local de saúde e com o devido acompanhamento pós-operatório.
Atividades nas categorias abaixo não se enquadram na área de enfoque saúde materno-infantil e não são
elegíveis a Subsídio Global:
1.

Missões médicas que não forneçam capacitação relevante no país do projeto.

Elementos de equipe de formação profissional ou projeto humanitário de sucesso
Subsídio Global é:
1.

Sustentável – a comunidade consegue tratar suas necessidades mesmo depois que o Rotary
Club/distrito tiver concluído seu trabalho;

2. Mensurável – os parceiros podem selecionar critérios padronizados para sua área de enfoque,
constantes do Kit de Monitoramento e Avaliação para Subsídios Globais, ou usar seus próprios
critérios para verificar e divulgar o resultado de seus trabalhos;
3. Voltado à comunidade – elaborado com base nas necessidades reais identificadas pela própria
comunidade;
4. Alinhado a uma área de enfoque – como definido nas diretrizes.

Elementos de bolsa de estudos de sucesso
Os seguintes itens são levados em consideração na outorga de Subsídio Global para financiamento de
bolsa de estudos:
1.

Experiência de trabalho do candidato com saúde materno-infantil;

2. Alinhamento do programa de estudos do candidato com saúde materno-infantil. Alguns
exemplos de programas incluem epidemiologia, nutrição, saúde pública, promoção da saúde,
enfermagem e estudos em medicina;
3. Planos de carreira do candidato em relação à saúde materno-infantil.
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EDUCAÇÃO BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO
O Rotary apoia treinamentos e práticas para a melhoria da educação para todas as crianças e alfabetização
de crianças, jovens e adultos.

Propósito e metas
A Fundação Rotária capacita os rotarianos a fazerem com que as pessoas tenham acesso contínuo à
educação básica e alfabetização ao:
1.

Fortalecer a capacidade das comunidades de fornecerem educação básica e alfabetização;

2. Aumentar as taxas de alfabetização entre adultos;
3. Reduzir a disparidade entre os sexos no acesso à educação;
4. Apoiar estudos ligados à educação básica e alfabetização.

Parâmetros de elegibilidade
Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de enfoque educação básica e alfabetização:
1.

Acesso à educação de nível primário e secundário de qualidade;

2. Alfabetização de adultos;
3. Treinamento em ensino, elaboração e currículo e administração escolar;
4. Melhoria de instalações e materiais escolares;
5.

Gerenciamento comunitário de sistemas educacionais;

6. Equipes de formação profissional que atuem nas atividades acima;
7.

Compra de carteiras escolares, desde que haja plano detalhado comprovando que a compra irá
melhorar a educação básica e alfabetização;

8. Bolsas de pós-graduação em programas ligados à educação básica e alfabetização.
Atividades nas categorias abaixo não se enquadram na área de enfoque educação básica e alfabetização e
não são elegíveis a Subsídio Global:
1.

Projetos que consistam exclusivamente da compra de equipamentos;

2. Projetos que cubram taxas ou materiais escolares sem os meios para que a comunidade forneça
estes itens no futuro.

Elementos de equipe de formação profissional ou projeto humanitário de sucesso
Subsídio Global é:
1.

Sustentável – a comunidade consegue tratar suas necessidades mesmo depois que o Rotary
Club/distrito tiver concluído seu trabalho;

2. Mensurável – os parceiros podem selecionar critérios padronizados para sua área de enfoque,
constantes do Kit de Monitoramento e Avaliação para Subsídios Globais, ou usar seus próprios
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critérios para verificar e divulgar o resultado de seus trabalhos;
3. Voltado à comunidade – elaborado com base nas necessidades reais identificadas pela própria
comunidade;
4. Alinhado a uma área de enfoque – como definido nas diretrizes.

Elementos de bolsa de estudos de sucesso
Os seguintes itens são levados em consideração na outorga de Subsídio Global para financiamento de
bolsa de estudos:
1.

Experiência de trabalho do candidato com educação básica e alfabetização;

2. Alinhamento do programa de estudos do candidato com educação básica e alfabetização. Alguns
exemplos de programas incluem ensino, alfabetização, elaboração de currículo, ensino de crianças
e adolescentes com necessidades especiais, administração escolar;
3. Planos de carreira do candidato em relação à educação básica e alfabetização.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO
O Rotary apoia investimentos para o estabelecimento de avanços mensuráveis e duradouros nas vidas de
pessoas e nas comunidades.

Propósito e metas
A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem em desenvolvimento econômico e comunitário
através de investimentos no futuro das pessoas, criando melhorias sustentáveis, mensuráveis e
duradouras em suas vidas e em comunidades ao:
1.

Capacitar empresários, líderes comunitários, organizações locais e redes comunitárias para que
promovam desenvolvimento econômico em comunidades carentes;

2. Desenvolver oportunidades de trabalho produtivo;
3. Reduzir a pobreza nas comunidades;
4. Apoiar estudos ligados a desenvolvimento econômico e comunitário.

Parâmetros de elegibilidade
Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de enfoque desenvolvimento econômico e
comunitário:
1.

Acesso de pessoas carentes a serviços financeiros, como microcrédito, poupança e seguro;

2. Treinamento relativo a desenvolvimento econômico e comunitário envolvendo
empreendedorismo, liderança comunitária, ensino de ofício e de noções financeiras, etc.;
3. Desenvolvimento de pequena empresa ou cooperativa de negócios ou área social, e atividades de
geração de renda para pessoas carentes, como abertura de pequeno negócio que propicie
empregos;
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4. Melhoria para a agricultura de subsistência e facilitação do acesso de pequenos agricultores aos
mercados, ou outras iniciativas do gênero;
5.

Atividades abrangentes de desenvolvimento comunitário e iniciativas tocadas pela comunidade;

6. Equipes de formação profissional que atuem nas atividades acima;
7.

Bolsas de pós-graduação em programas ligados a desenvolvimento econômico de base e outros
voltados especificamente ao desenvolvimento comunitário.

Atividades nas categorias não se enquadram na área de enfoque desenvolvimento econômico e
comunitário e não são elegíveis a Subsídio Global:
1.

Projetos de infraestrutura comunitária que não façam parte de atividade geradora de renda;

2. Projetos de embelezamento de comunidade;
3. Construção ou reforma de centros comunitários.

Elementos de equipe de formação profissional ou projeto humanitário de sucesso
Subsídio Global é:
1.

Sustentável – a comunidade consegue tratar suas necessidades mesmo depois que o Rotary
Club/distrito tiver concluído seu trabalho;

2. Mensurável – os parceiros podem selecionar critérios padronizados para sua área de enfoque,
constantes do Kit de Monitoramento e Avaliação para Subsídios Globais, ou usar seus próprios
critérios para verificar e divulgar o resultado de seus trabalhos;
3. Voltado à comunidade – elaborado com base nas necessidades reais identificadas pela própria
comunidade;
4. Alinhado a uma área de enfoque – como definido nas diretrizes.

Elementos de bolsa de estudos de sucesso
Os seguintes itens são levados em consideração na outorga de Subsídio Global para financiamento de
bolsa de estudos:
1.

Experiência de trabalho do candidato com desenvolvimento econômico e comunitário. O
candidato deve mostrar como seu trabalho contribuiu ao bem-estar e melhoria econômica de
pessoas ou comunidades carentes.

2. Alinhamento do programa de estudos do candidato com desenvolvimento econômico e
comunitário:
a.

Dá-se preferência a programas na área de ciências sociais com enfoque em
desenvolvimento econômico e comunitário, e estudos em administração voltados a
empresas que atuem no campo social ou de microcrédito;

b. Programas que são considerados favoravelmente incluem:
i. Formação de estratégias para desenvolvimento econômico de base;
ii. Resolução de problemas que se interpõem ao avanço econômico de populações e
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comunidades carentes;
iii. Desenvolvimento de empresas que atuem no campo social, como por exemplo o
financiamento de MBA específico nesta área;
iv. Programa de estudos que tenha em seu nome o termo “desenvolvimento
comunitário”;
c.

Programas que não serão considerados:
i. Macroeconomia ou estudos puramente teóricos;
ii. Curso generalizado de administração, como MBA geral;
iii. Curso sobre desenvolvimento comunitário que não inclua em seu nome o termo
“desenvolvimento comunitário”.

3. Planos de carreira do candidato em relação a desenvolvimento econômico e comunitário.
a.

Carreiras consideradas favoráveis:
i. Têm enfoque no bem-estar e melhoria econômica de pessoas ou comunidades
carentes;
ii. São desenvolvidas em organizações sociais ou sem fins lucrativos;

b. Carreiras não favoráveis são aquelas relativas a atividades gerais de negócios em empresa
privada.
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