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Mensagem do presidente
O Plano Estratégico do Rotary é uma maneira
de analisarmos claramente quem somos, para
onde estamos indo e como podemos chegar
lá. Além disso, serve como um lembrete de
nossas metas e prioridades — as quais, em sua
essência, são as mesmas desde a fundação do
Rotary.
Muita coisa mudou desde que Paul Harris fundou o primeiro
Rotary Club, em 1905. No entanto, as coisas mais importantes do
Rotary não mudaram e jamais mudarão. Ser rotariano significa ver
as necessidades dos outros como mais importantes que as nossas e
adotar os valores de companheirismo, compreensão global, ética,
integridade, diversidade, conhecimentos profissionais, serviços humanitários e liderança. O Plano Estratégico é mais uma ferramenta
que podemos e devemos usar ao Viver Rotary, Transformar Vidas.
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Por que temos um Plano Estratégico?
Assim como todas as organizações, nós precisamos de um guia que
indique onde devemos estar no futuro e como podemos chegar lá. A troca
anual de líderes faz com que essa necessidade seja ainda maior. Com o
Plano Estratégico, podemos nos concentrar em nossas metas e, ao mesmo,
evitar que mudanças sejam feitas cada vez que novos líderes iniciam seus
mandatos.
Em 2009, perguntamos a milhares de rotarianos sobre o futuro da nossa
organização. No ano seguinte, o Conselho Diretor do Rotary International
adotou um Plano Estratégico com três prioridades que representam
exatamente as respostas dadas por eles. São elas:

Fortalecer e apoiar
os clubes

Dar mais enfoque e expansão
aos serviços humanitários

Aumentar a projeção da
imagem pública da organização

Em 2012, quando fizemos um novo levantamento com outro grupo
de rotarianos, 95% deles expressaram forte apoio às três prioridades
estratégicas e às suas respectivas metas.

Como estamos indo?
Nosso Plano Estratégico contribui
para grandes inovações. Veja a seguir
alguns dos destaques:

• O Rotary Club Central é uma

nova e prática ferramenta on-line
onde os clubes podem definir suas
metas e monitorar seu progresso.
Até outubro, 11.461 clubes haviam
usado o Rotary Club Central para
estabelecer metas para 2013-14.

• Nosso novo website conta com

grupos de discussão onde os
associados podem se conectar uns
com os outros e trocar ideias.
Até outubro, mais de 52.000
usuários já haviam se
cadastrado em Meu Rotary
(www.rotary.org/myrotary) .

• Rotarianos de todo o mundo

elaboraram Planos Regionais
para Desenvolvimento do
Quadro Associativo para que
possamos aumentar nosso quadro
associativo.

• A nova estrutura de subsídios,

lançada em 1º de julho, financia
projetos sustentáveis que tenham
maior impacto. Clubes e distritos
receberam mais de 162 Subsídios
Globais, totalizando US$8 milhões
em financiamento no ano de
2013-14.

Nosso Plano Estratégico
contribui para grandes inovações.

• A Inciativa para Fortalecer

o Rotary contribui para
projetarmos uma imagem pública
contemporânea e coesa. Consulte
materiais e diretrizes da nossa
nova identidade visual no Brand
Center, que será lançado em
janeiro.

• No site ideas.rotary.org você pode

buscar apoio financeiro, materiais
e voluntários para os projetos de
seu clube e distrito. Essa é uma
ótima maneira de conseguir ajuda
extra.

• Até 1º de outubro, os casos de

pólio nos países endêmicos
(Afeganistão, Nigéria e Paquistão)
haviam diminuído em 40% em
relação ao mesmo período de 2012,
ano em que o número de casos
da doença era o mais baixo da
história. Celebridades, rotarianos e
amigos do Rotary de todo o mundo
promoveram a campanha “Falta Só
Isto” para erradicar a pólio.

Crie um plano estratégico para
seu clube. Clubes com tais planos
relatam maior nível de sucesso no
que diz respeito a atrair e engajar
associados, e a projetar uma
imagem pública positiva.

O que você pode fazer?
Não podemos alcançar nossas
metas sem a sua ajuda. Nós
podemos fornecer materiais e
recursos, mas manter o Rotary
forte e relevante depende dos
nossos 34.000 clubes e de cada
rotariano. Saiba como manter a
nossa organização no caminho
certo para termos sucesso:

• Leia o Plano Regional para

Desenvolvimento do Quadro
Associativo de sua região no site
do Rotary e coloque as estratégias
para atrair e engajar associados
em prática.

• Cadastre-se em Meu Rotary

para se conectar com outros
rotarianos e ficar por dentro das
últimas notícias rotárias.

• Use nossos novos logos e cores
em todas as suas peças de
comunicação para aumentar a
visibilidade do Rotary em sua
comunidade.

• Faça uma doação para a

campanha Elimine a Pólio Agora.
Cada dólar doado será equiparado
pela Fundação Bill e Melinda
Gates na proporção de 2 para 1.

• Certifique-se que seu clube esteja

usando o Rotary Club Central para
definir suas metas e monitorar
seus resultados.

• Use o Rotary Showcase para

divulgar seus projetos de sucesso.

• Torne-se um defensor da

erradicação da pólio. Saiba mais
em www.endpolio.org/pt.

• Monitore seu impacto. Dados

como números de beneficiários,
horas de trabalho voluntário e
fundos arrecadados podem atrair
parceiros e apoio financeiro
para projetos futuros, além de
contribuir para avaliarmos nosso
impacto coletivo.

• Crie um plano estratégico para

seu clube. Clubes com tais planos
relatam maior nível de sucesso no
que diz respeito a atrair e engajar
associados, e a projetar uma
imagem pública positiva.

NOSSOS VALORES EM AÇÃO
Por meio do companheirismo, fazemos amizades
duradouras que contribuem para a compreensão global.
Com integridade, cumprimos nossos compromissos e
seguimos altos padrões éticos.
Nossa diversidade nos permite unir diferentes perspectivas
e tratar os problemas a partir de vários ângulos.
Usamos nossa liderança, conhecimentos profissionais e
serviços humanitários para superar grandes desafios.
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