SEMINÁRIO DISTRITAL DE
CAPACITAÇÃO

Propósito do seminário
Convocado pelo governador, este seminário de meio dia costuma acontecer junto com a
Conferência Distrital e serve para:
 divulgar oportunidades de liderança no Rotary;
 motivar os rotarianos a assumir posições de liderança em nível distrital, zonal e
internacional;
 reunir líderes rotários na troca de ideias para se prepararem a funções de liderança.

Público
Convide rotarianos que serviram como presidente ou em outras funções de liderança no
clube por pelo menos três anos.
O Seminário pode ser aberto a todo rotariano interessado em ocupar posição de
liderança em nível distrital ou zonal.
Considere segmentar o Seminário para atender aos diferentes interesses dos
participantes.

Programa


Considere tópicos como:
o oportunidades de liderança no Rotary;
o iniciativas e eventos distritais;
o plano de Liderança Distrital;
o planejamento estratégico para o futuro;
o como se tornar um líder eficaz.



Inclua vários formatos de sessões para manter os participantes entusiasmados, como
workshops, painéis, troca de ideais e mesas-redondas.



Realize uma sessão para os participantes interagirem com líderes atuais e anteriores,
e também para formarem contatos entre si.
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Recursos


Capacitação de Líderes: Guia para Elaboração de Programa — Aborda várias
habilidades de liderança, como trabalho em equipe, função do mentor e inovação.



Lidere Seu Distrito: Governador — Cobre as responsabilidades e atribuições do
governador de distrito.



Lidere Seu Distrito: Governador Assistente — Cobre as responsabilidades e
atribuições do governador assistente.



Lidere Seu Distrito: Comissões — Cobre as responsabilidades das comissões
distritais.

Para começar
Avaliados estes recursos, escolha quem serão os facilitadores e forneça-lhes os recursos
necessários para que elaborem suas sessões com antecedência.
Para promover o comparecimento, inclua materiais promocionais e de inscrição ao
Seminário junto com correspondências relativas à Conferência Distrital. Convide líderes
distritais e zonais atuais e anteriores para compartilharem suas experiências e
interagirem com os participantes.
Dê aos participantes a oportunidade de avaliar as sessões às quais compareceram.
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