Informações sobre equipes de formação profissional
As equipes de formação profissional (EFPs) são grupos que viajam a outros países para
aprender mais sobre suas áreas de atuação ou para ensinar profissionais locais sobre um
determinado assunto. No Visão de Futuro, as EFPs podem ser financiadas por Subsídios
Distritais, Globais ou Pré-definidos; porém, cada tipo de subsídio tem seus próprios requisitos.

Vantagens das EFPs
As EFPs contribuem ao compromisso da Fundação com a formação profissional, que foi oficializado pela primeira vez através da criação do Intercâmbio
de Grupos de Estudos, em 1965. As equipes de formação profissional, assim como equipes de IGE, possibilitam que jovens profissionais observem como
suas profissões são realizadas em outros países e, além disso, dão a eles a chance de usar suas habilidades e conhecimentos para ajudar o próximo. As
atividades variam de uma equipe para outra, podendo englobar treinamentos sobre cirurgias, educação, agricultura, etc. Uma EFP bem-sucedida aumenta
a capacidade da comunidade anfitriã de resolver problemas e melhorar a qualidade de vida de seus moradores.

Subsídios Distritais e EFPs

Subsídios Pré-definidos e EFPs

Requisitos: equipes de formação profissional financiadas por Subsídios
Distritais devem apoiar a Missão da Fundação Rotária de promover a boa
vontade e paz através da melhoria da saúde, da educação e do combate à
pobreza.

Requisitos: todos os Subsídios Pré-definidos são implementados com um
parceiro estratégico, que define o escopo geral das atividades dentro de
pelo menos uma área de enfoque, estabelece relações com profissionais
locais e assegura que os resultados sejam sustentáveis. Rotarianos formam
a EFP com participantes rotarianos e não rotarianos que tenham as habilidades necessárias para o treinamento. Por exemplo, ao trabalhar com a
Mercy Ships, os rotarianos formam equipes de médicos que fazem cirurgias
ou auxiliam durante os procedimentos, e dão treinamento a profissionais
locais da área médica.

Composição da equipe: os distritos podem definir a composição da
equipe, tendo a opção de incluir rotarianos e não rotarianos de qualquer
faixa etária.
Enfoque e duração da viagem: definidos pelos patrocinadores. Os
distritos podem, por exemplo, integrar atividades culturais e sociais com o
treinamento prático, ou patrocinar um intercâmbio com o distrito parceiro.
Orçamento: definido pelos patrocinadores

Subsídios Globais e EFPs
Requisitos: equipes de formação profissional financiadas por Subsídios
Globais devem estar alinhadas a pelo menos uma das áreas de enfoque
do Rotary, aumentar a capacidade dos membros da equipe ou da comunidade beneficiada, e ter impacto sustentável e mensurável. A EFP deve ser
financiada por Rotary Clubs e distritos de dois países, e o subsídio pode ser
usado para cobrir a viagem de mais de uma equipe.

Composição da equipe: parecida com a EFP financiada por Subsídio
Global, porém, o líder da equipe deve ser rotariano.
Orçamento: a Fundação e o parceiro estratégico cobrem todos os custos
associados ao treinamento.

Como encontrar um parceiro internacional
Os funcionários da Fundação não ajudam os distritos a encontrar parceiros
para EFPs. Portanto, os rotarianos são incentivados a identificar necessidades e encontrar parceiros através do ProjectLink, do Fórum de parcerias
para EFPs financiadas por Subsídios Distritais e do site matchinggrants.org/
global, ou fazendo contatos em eventos ou feiras de projetos do Rotary.

Composição da equipe: no mínimo dois membros (rotarianos ou não
rotarianos) com pelo menos dois anos de experiência profissional na área
de enfoque em questão, e um líder rotariano que tenha conhecimento
sobre a área de enfoque e o Rotary, e experiência internacional. Em
certos casos, a Fundação pode dar permissão para que um não rotariano
seja líder da equipe. Não há restrições quanto à idade dos participantes.
Duração da viagem: definida pelos patrocinadores
Orçamento: pelo menos US$30.000
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Histórias de sucesso
As equipes de formação profissional tiveram muito êxito neste período relativamente curto
de existência. Os seguintes exemplos mostram como os rotarianos estão usando Subsídios
Distritais, Globais e Pré-definidos para dar treinamentos que terão impacto duradouro nas
comunidades anfitriãs.
EFPs financiadas por Subsídios Distritais podem ter formatos diferentes.
Os Distritos 6200 e 9600 fizeram um intercâmbio de equipes para lidar com o impacto ambiental do derramamento de óleo, um desastre vivenciado por
ambos.
O Distrito 9800 enviou uma equipe médica ao Timor Leste para treinar parteiras, com o intuito de reduzir a taxa de mortalidade de mães e filhos durante
o parto.
Uma equipe médica/jurídica do Distrito 2770 viajou para os Estados Unidos para receber treinamento sobre o trabalho com pessoas que sofrem do Mal de
Alzheimer.
O Distrito 5960, dos EUA, recebeu médicos do Distrito 4855, da Argentina, para dar treinamento sobre procedimentos e práticas que envolvem saúde
materno-infantil e prevenção e tratamento de doenças, e uso de equipamentos que os distritos planejam adquirir com um Subsídio Global.

EFPs financiadas por Subsídios Globais se alinham a pelo menos uma das áreas de enfoque.
Uma equipe do Distrito 5340, dos EUA, viajou para Uganda duas vezes para iniciar o projeto de Subsídio Global chamado “Adote um Vilarejo.” A equipe deu
treinamento sobre estratégias administrativas, economia e investimento com ênfase em pequenas empresas agrícolas. A EFP também trabalhou na estrutura de um sistema hídrico, treinou funcionários da área da saúde e reformou um laboratório de informática de uma escola, sendo que todas as atividades
contaram com o apoio do governo local e de duas organizações parceiras da área de microcrédito.
A equipe do Distrito 5170, formada por dois rotarianos e seis profissionais da área da saúde dos Estados Unidos, realizou workshops para 50 profissionais
da Libéria, ensinando sobre técnicas de prevenção da transmissão da aids de mulheres grávidas para seus filhos. Associados de um Rotary Club local
estão distribuindo suplementos nutricionais para mulheres e crianças malnutridas que têm o vírus da doença e as levando para clínicas médicas.
EFPs do Distrito 9400, na África do Sul, e do Distrito 7980, nos Estados Unidos, compartilharam melhores práticas para ensino infantil em situações de
pobreza, problemas familiares, condições de saúde precárias e analfabetismo dos pais.

EFPs financiadas por Subsídios Pré-definidos são formadas por rotarianos, para atividades
elaboradas pelo parceiro estratégico.
Uma equipe de formação profissional financiada pelo Distrito 9110, na Nigéria, viajou para Uganda com ajuda de um Subsídio Pré-definido em parceria
com a Aga Khan University, instituição que atua na área de saúde materno-infantil. O médico líder da equipe e os três professores de enfermagem da
Nigéria treinaram profissionais da Uganda em uma faculdade de enfermagem, compartilhando práticas que promovem o aprendizado do estudante
e aumentam a eficácia do ensino. O treinamento abordou técnicas de pesquisa, uso de modelos anatômicos, simulação de situações em sala de aula
e avaliação do comportamento estudantil através da expressão corporal. Os membros da equipe ampliaram o impacto da EFP ao tratar de pacientes em
uma clínica patrocinada pela Fundação Rotária e trabalhar em uma clínica de pré-natal e saúde no Centro Médico Mpigi, que atende cerca de 120.000
pessoas.
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