Folha de Dados
Goodwill Industries International e o Rotary International
Qual o propósito dessa relação de colaboração?
A relação de colaboração entre a Goodwill Industries International Inc. e o Rotary International visa conjugar esforços e somar recursos com o
objetivo comum de treinar e capacitar indivíduos a superar barreiras e ingressar no mercado de trabalho.

O que é a Goodwill Industries International Inc.?
A Goodwill Industries International consiste de uma rede mundial de 206 organizações comunitárias autônomas. Seu principal enfoque é auxiliar
pessoas portadoras de deficiências ou necessidades especiais a se juntar à força de trabalho, oferecendo-lhes treinamento profissionalizante e serviços
de colocação no mercado de trabalho. Para financiar sua missão, a Goodwill coleta roupas e utensílios domésticos para venda em mais de 2.000
lojas varejistas e oferece serviço de contratação de mão-de-obra ao comércio e governo.

Qual o enfoque dessa relação de cooperação?
O Rotary e a Goodwill reconhecem o poder do trabalho e a importância fundamental do treinamento e do emprego na independência das pessoas
e no fortalecimento de economias locais e regionais. A estreita relação da Goodwill com o RI propulsiona sua iniciativa para o século XXI — um
compromisso de ajudar 20 milhões de indivíduos e suas famílias a ser economicamente auto-suficientes através do trabalho até o ano 2020. A
Goodwill e o RI compartilham o mesmo compromisso de criar e expandir oportunidades para que haja empregos estáveis e salários compensadores
para pessoas com problemas que lhes dificultam conseguir empregos.

Como serão conduzidos o treinamento e a colocação no mercado de pessoas com tais dificuldades?
A Goodwill Industries International e o Rotary International trabalharão conjuntamente para fomentar maior colaboração e coordenação no
campo de treinamento e trabalho, para que as pessoas possam superar barreiras empregatícias. Os Rotary Clubs e distritos podem promover a
importância do treinamento e da empregabilidade de pessoas com necessidades especiais utilizando-se de apresentações durante reuniões do Rotary
ou qualquer outra reunião promovida por grupos interessados. Rotary Clubs e distritos podem, também, se engajar em projetos que apóiem tais
objetivos utilizando-se dos subsídios humanitários da Fundação Rotária e outros recursos. O Rotary International incentiva os Rotary Clubs e
distritos a informar funcionários do RI sobre projetos bem-sucedidos enviando um e-mail ao endereço programs@rotary.org para que possam ser
incorporados ao Banco de Dados de Projetos de Serviços à Comunidade do RI.

Como meu clube ou distrito pode se envolver nesta iniciativa?
Sugerimos visitar o site www.goodwill.org para localizar um escritório da Goodwill e agendar uma reunião para discutir sobre oportunidades de
projetos em parceria. A Goodwill e os Rotary Clubs podem formar parcerias trabalhando em projetos que melhor atendam às necessidades das
comunidades locais. Destacamos abaixo alguns projetos entre Rotary Clubs e a Goodwill:
•

•
•

•
•

Fornecimento de Computadores para Educação (Bogotá, Colômbia). A Goodwill Industries of Eastern North Carolina Inc. uniu forças com
o Rotary Club de Research Triangle Park e com o Rotary Club de Bogotá para doar computadores às escolas do segundo grau de Bogotá. O
programa oferece treinamento, cursos profissionalizantes e recursos educacionais para pessoas com necessidades especiais com dificuldade de
encontrar emprego.
Fortalecimento Mútuo Através da Coligação de Recursos (Hamilton, Ontário, Canadá). Sócios do Rotary Club de Hamilton A.M.
assinaram um acordo bilateral para compartilhar recursos que sejam de benefício mútuo para o Rotary e para a Goodwill.
Encare o Futuro (Johnstown, Pensilvânia, EUA). Este programa utiliza mentores que assessoram os participantes e lhes oferecem uma
experiência profissional singular, capacitando-os ao lhes providenciar conhecimentos básicos em seu campo de interesse para que consigam
trabalho remunerado. O público-alvo é composto de jovens, adultos, pessoas desempregadas ou impossibilitadas de trabalhar por serem
portadoras de necessidades especiais.
Feira de Emprego “Conexão com uma Carreira” (Macon, Georgia, EUA). A feira oferece empregos para pessoas deficientes ou incapacitadas,
para que se tornem produtivas dentro da comunidade.
Dia da Limpeza do Armário (Tucson, Arizona, EUA). Durante a primavera e o outono, os sócios do Rotary Club de Tucson instituem o
mutirão da limpeza de armários e guarda-roupas, doando vestimentas e outros itens à Goodwill.

Determine como o seu clube e a agência local da Goodwill podem aproveitar seus recursos para atingir os objetivos dos serviços profissionais
do Rotary International e do compromisso da Goodwill para o século XXI, ou seja, ajudar 20 milhões de pessoas e suas famílias a tornar-se
economicamente auto-suficientes através do trabalho até o ano 2020. Os Subsídios Equivalentes da Fundação Rotária podem ser utilizados para
financiar organizações que oferecem treinamentos profissionalizantes em outros países, auxiliando pessoas, antes incapacitadas, para que se tornem
produtivas e consigam estabilidade profissional.

Como meu clube pode contribuir ainda mais?
Assim que estabelecer parceria com a Goodwill Industries International em um projeto, entre em contato com os funcionários do departamento
de Relações Externas do RI. Seu projeto poderá ser divulgado em uma das publicações rotárias ou no site do RI, www.rotary.org. Envie suas
informações para o endereço ers@rotary.org, colocando na linha do tópico o seguinte título: “Goodwill Industries International”.

Recursos Adicionais
Comunidades em Ação: Guia para Desenvolvimento de Projetos (605A-PO)
www.rotary.org/languages/portuguese/newsroom/downloadcenter/605a_po.pdf
Guia Sobre Oportunidades para Prestação de Serviços (605B-PO)
www.rotary.org/languages/portuguese/newsroom/downloadcenter/605b_po.pdf
Programa de Serviços à Comunidade Mundial
www.rotary.org/languages/portuguese/programs/wcs.html
Programa de Subsídios Humanitários da Fundação Rotária
www.rotary.org/languages/portuguese/foundation/humanitarian.html
Banco de Dados de Projetos de Serviços à Comunidade
www.rotary.org/applications/commproj/portuguese
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