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Capítulo 1: Panorama
Papel e responsabilidades do representante
Parabéns por ter sido indicado à função de representante de Rotaract. Os
rotaractianos em seu distrito o selecionaram porque sabem que você tem
as qualidades necessárias para esta função, como capacidade de planejar e
alcançar metas, formar e fortalecer relacionamentos e inspirar pessoas. Cabe
a você demonstrar e aplicar tais qualidades para promover o programa do
Rotaract em seu distrito.

Papel
Você é um rotaractiano experiente e conhece a Missão do Rotary. No entanto,
deve estar se perguntando como o seu novo papel apoiará tal Missão. Como
representante, você é embaixador do Rotaract, devendo divulgar informações a
rotaractianos e rotarianos, e ser líder e recurso para dirigentes de clubes.

Responsabilidades
•
•

•
•
•

Representar todos os rotaractianos do distrito
Comunicar-se com o governador e presidente da Comissão Distrital
do Rotaract
Ser copresidente da Comissão Distrital do Rotaract
Unir clubes para projetos e eventos sociais
Promover o Rotaract a Rotary Clubs e à comunidade

Além destas responsabilidades, as normas do RI estabelecem as seguintes
tarefas para o representante distrital do Rotaract:
1. Criar e distribuir um boletim distrital do Rotaract
2. Planejar, organizar e realizar uma Conferência Distrital de Rotaract
3. Incentivar rotaractianos a participarem da Conferência Distrital
do Rotary
4. Implementar atividades de promoção e extensão do Rotaract
5. Fornecer orientação para ajudar Rotaract Clubs a realizarem projetos
6. Coordenar atividades conjuntas do Rotary e Rotaract no distrito
7. Organizar atividades distritais para promoção da imagem pública
8. Planejar uma sessão de treinamento para dirigentes de Rotaract Club
no distrito
Durante seu mandato, use este guia como recurso adicional ao Manual do
Rotaract, Estatutos e Regimento Interno Prescritos para Rotaract, e Declaração
de Normas do Rotaract, os quais estão disponíveis em www.rotary.org/pt.
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Estrutura distrital e o Rotaract

GOVERNADOR

COMISSÃO DISTRITAL DO ROTARACT

COPRESIDENTES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DISTRITAL DO ROTARACT (ROTARIANO)
REPRESENTANTE DISTRITAL DO ROTARACT (ROTARACTIANO)

MEMBROS
NÚMERO IGUAL DE ROTARIANOS E ROTARACTIANOS

Governador de distrito
Cada distrito rotário é liderado por um governador, o qual é um rotariano eleito
para servir como administrador do Rotary International, representar o Conselho
Diretor do RI e coordenar todos os programas no distrito. O governador nomeia
uma Comissão Distrital do Rotaract para fornecer orientação sobre o programa.

Representante distrital do Rotaract
É eleito pelos Rotaract Clubs do distrito. Para ser elegível a tal função, o
rotaractiano deve ter cumprido mandato de um ano como presidente de
Rotaract Club ou servido, pelo mesmo período de tempo, como membro da
Comissão Distrital do Rotaract. Quando há apenas um Rotaract Club no distrito,
o representante distrital é o mais recente ex-presidente do Rotaract Club, ou
o atual presidente do clube, caso este tenha sido organizado recentemente.
O representante distrital do Rotaract serve como copresidente da Comissão
Distrital de Rotaract, sendo um elo entre os Rotaract Clubs e o distrito.

Presidente da Comissão Distrital do Rotaract
O presidente desta comissão, indicado pelo governador, é o principal
parceiro para assuntos relacionados ao Rotaract. Juntos, vocês oferecerão
aconselhamento e liderança para os integrantes da comissão e Rotaract Clubs
do distrito.

2   Guia para Representante Distrital do Rotaract

Comissão Distrital do Rotaract
Composta por número igual de rotarianos e rotaractianos, esta comissão é
liderada por um presidente rotariano e copresidida pelo representante distrital
do Rotaract, assegurando que tanto Rotary Clubs quanto Rotaract Clubs do
distrito recebam o suporte necessário. A comissão ajuda o governador a divulgar
e administrar o programa Rotaract e a criar novos clubes. Além disso, ela promove
aos clubes práticas eficazes e projetos humanitários sustentáveis, desenvolve
relacionamentos entre Rotaract Clubs e seus Rotary Clubs patrocinadores, e
planeja projetos, eventos e sessões de treinamento distritais para dirigentes
entrantes e representantes distritais do Rotaract.

Continuidade da liderança
distrital
Trabalhe com o seu antecessor e sucessor para garantir
continuidade e assegurar que o programa Rotaract
alcance suas metas. Comece a planejar o seu mandato
assim que for indicado à posição. Visando a continuidade
na comissão, os governadores de distrito são incentivados
a indicar um ou mais membros da Comissão Distrital do
Rotaract para um segundo mandato.

Disputas eleitorais
Todas as disputas eleitorais
devem ser resolvidas localmente
em consulta com o governador
e o presidente da Comissão
Distrital do Rotaract, sem
interferência do RI.

Trabalhando com Rotary Clubs
patrocinadores
Como embaixador do Rotaract, você cria oportunidades para os Rotary Clubs e
rotaractianos colaborarem em projetos, eventos e arrecadação de fundos.
Explique aos clubes patrocinadores como as habilidades, energia e talento dos
rotaractianos podem inspirar seus associados.
É possível que alguns rotarianos não conheçam o Rotaract,
portanto, comunique os benefícios de se trabalhar com
rotaractianos. Explique que as experiências e orientação que os
jovens recebem através do Rotaract ajudam a prepará-los para
se tornarem rotarianos de sucesso.

Os presidentes de

Os rotaractianos podem inspirar rotarianos das seguintes formas:
•
Compartilhando projetos humanitários e iniciativas
para arrecadação de fundos
•
Oferecendo apoio para comunicações e interação que
ajudem os Rotary Clubs a promover seus projetos e eventos
•
Realizando um workshop sobre diversidade no clube,
cidadania global ou projetos humanitários inovadores

o relacionamento com
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Comissão Distrital do
Rotaract e representantes
podem ajudar Rotaract
Clubs a fortalecerem
seus Rotary Clubs
patrocinadores e a fazerem
contatos com rotarianos.

Os rotarianos podem servir de mentores para rotaractianos das seguintes maneiras:
•
Estabelecendo relacionamentos individuais para fornecer orientação a
rotaractianos em suas áreas profissionais
•
Compartilhando ideias sobre como recrutar e reter associados, planejar
projetos de serviços e iniciativas de arrecadação de fundos
•
Planejando eventos para prestigiar rotaractianos que se formam na
faculdade ou que recebem algum reconhecimento profissional
Ao facilitar a comunicação e incentivar o engajamento entre Rotaract Clubs e
seus Rotary Clubs patrocinadores, você ajudará o distrito a materializar a visão
do Rotary de uma rede de serviços humanitários diversa, dinâmica e global.

Inventário do Rotaract
Antes de começar a estabelecer suas metas para o Rotaract, preencha a
avaliação abaixo para determinar o que os clubes em seu distrito estão fazendo.
Use o ano anterior como referência.
1. Número total de Rotaract Clubs:
2. Número total de rotaractianos:
3. Número total de clubes sediados em universidade:
4. Número total de clubes sediados na comunidade:
5. Crescimento líquido do número de rotaractianos:
6. Número de novos clubes organizados:
7. Número de rotaractianos que compareceram a reuniões distritais:
8. Nomes dos clubes que não participaram de reuniões distritais:

9. Número de clubes realizando
a) Projetos de serviços à comunidade:
b) Projetos de serviços internacionais:
c) Atividades de desenvolvimento profissional:
d) Atividades de desenvolvimento de liderança:
10. Número de clubes participando de
a) Semana Mundial do Rotaract:
b) Reconhecimento do RI a Projetos Excepcionais do Rotaract:
c) Menção Presidencial para Rotaract Club:
11. Número de projetos multiclubes no distrito:
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Capítulo 2: Comunicação
Boletim distrital
Um boletim distrital do Rotaract é uma forma eficaz de se comunicar com
rotaractianos e rotarianos, permitindo que você promova projetos importantes do
Rotaract, divulgue informações atualizadas do RI e inspire rotarianos. Apesar de
o representante distrital ser responsável pela produção deste boletim, a redação e
revisão podem ser delegadas a membros da Comissão Distrital do Rotaract.

Conteúdo
Além de informar os leitores sobre o que está acontecendo local e
internacionalmente, cada boletim oferece a oportunidade de reconhecer atividades
de rotaractianos em serviços humanitários, arrecadação de fundos e promoção da
compreensão mundial. Ideias para informar, inspirar e prestigiar os leitores:
•
Inclua links para artigos de jornais que mencionem atividades do
Rotaract ou seus associados
•
Divulgue notícias relevantes e atualizadas encontradas no website do
Rotary, ou outra forma de mídia usada pelo RI, clube e distrito
•
Promova projetos de serviços à comunidade e internacionais liderados
ou apoiados por rotaractianos
•
Peça para Rotaract Clubs compartilharem suas histórias, enviando cópias
dos seus boletins, e-mails ou links das suas páginas nas mídias sociais
•
Reconheça datas importantes dos clubes, como aniversário de fundação,
e mantenha um calendário de eventos
•
Coloque uma mensagem de boas-vindas a clubes recém-organizados,
e incentive os rotaractianos a se conectarem com os novos clubes
O seu distrito já tem um boletim distrital? Fale com o seu governador sobre a
possibilidade de incluir em sua comunicação mensal uma coluna do Rotaract ou
de Novas Gerações.

Mídias sociais
Use as mídias sociais para manter contato com as pessoas e divulgar mais
rapidamente informações a um público mais amplo. Rotaractianos conhecem as
novas tecnologias e mídias sociais, e podem usar seus conhecimentos para:
•
Divulgar reuniões e eventos através do Facebook e Twitter
•
Postar novas histórias locais ou internacionais no Twitter usando #Rotaract
•
Adicionar botões de “Compartilhar” ou “Curtir” nas contas em redes
sociais de clube e distrito para incentivar os leitores a promoverem o
conteúdo ao público
•
Postar fotos de projetos e eventos no Flickr e outros websites parecidos
•
Postar em blogs suas experiências durante viagens de serviços
humanitários
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Boletins, websites e

Relações públicas

páginas de mídias sociais

Atividades de relações públicas ajudam a divulgar o
Rotaract ao público externo, incluindo mídia, líderes
comunitários e beneficiários de programa.

são excelentes para
representar o seu distrito.
Escolha um design com
aparência profissional,
confira a gramática do
texto e use as Marcas do
Rotary corretamente. Faça
o download do Guia de
Identidade Visual do RI (547)
para diretrizes sobre o uso
das Marcas do Rotary.

A mídia local (jornais, revistas, programas de televisão,
etc.) é parte importante deste empenho, pois pode
transmitir a mensagem do Rotaract diretamente ao seu
público-alvo.
Incentive líderes distritais a incluírem no website do
distrito informações sobre o Rotaract e links para os
websites de Rotaract Clubs patrocinados.

Relacionamento com a comunidade
O estabelecimento de relacionamentos sólidos
com líderes comunitários ajuda a ampliar a rede
de contatos e a destacar atividades implementadas
por Rotaract Clubs. Tais líderes incluem dirigentes
governamentais, empresários, profissionais,
professores e grupos comunitários, além de pessoas
beneficiadas por projetos do Rotaract.

Trabalhe com o presidente
da Comissão Distrital
de Imagem Pública para
promover projetos de
serviços humanitários do
Rotaract.

Para ampliar o relacionamento com sua comunidade, considere as seguintes ideias:
•
Organizar eventos especiais, incluindo jantares beneficentes, para
chamar a atenção a projetos humanitários do Rotaract
•
Deixar folhetos sobre o Rotaract em locais públicos, como bibliotecas,
hospitais, universidades, academias de ginástica e lanchonetes
•
Montar exposições em eventos comunitários
•
Formar relacionamentos com funcionários de marketing, comunicações
ou relações públicas de outras organizações
•
Incentivar os associados a usarem seus pins do Rotaract
Como embaixador do Rotaract, você tem a responsabilidade de compartilhar
seus conhecimentos com pessoas que não conhecem o programa. Portanto,
esteja preparado para responder perguntas e dar informações sobre o Rotary e
Rotaract. A sua habilidade de comunicar os benefícios do Rotaract a associados
em potencial é essencial para o futuro do programa.
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Capítulo 3: Quadro
associativo
Criação de novos Rotaract Clubs
Reúna-se com o presidente da Comissão Distrital do Rotaract para identificar
Rotary Clubs interessados em patrocinar Rotaract Clubs. Crie uma apresentação
sobre os benefícios que o Rotaract traz à comunidade e o processo para
patrocinar um clube. Compartilhe exemplos de projetos de serviços
humanitários do seu clube. O Manual do Rotaract é um excelente recurso para a
organização de um novo clube.
Embora os Rotaract Clubs sediados em universidade sejam restritos a
estudantes daquela instituição, os clubes sediados na comunidade são uma
opção para reunir todo e qualquer jovem interessado em servir em atividade
humanitária e fazer novas amizades. Para recrutar associados em potencial,
procure locais que jovens profissionais e universitários recém formados mais
gostam de frequentar, como lanchonetes, bares, etc.

Aumento do quadro associativo
Todo Rotaract Club precisa de novos associados que tragam ideias originais,
energia, interesses diversificados e potencial para liderança. Motive os clubes a
recrutarem efetivamente associados qualificados. Para tanto, os clubes podem:
•
Pedir aos associados que deixem panfletos sobre o Rotaract em seus
escritórios/locais de trabalho
•
Incentivar os associados a convidar amigos a reuniões e eventos
•
Realizar trimestralmente reuniões informais para associados potenciais
•
Oferecer redução nas cotas do clube e descontos para ingressos a eventos
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Relatórios de clube
Cabe aos presidentes de Rotaract Club atualizar os dados de contato do clube
e seus associados semestralmente através do Portal do Associado, um sistema
on-line do RI usado por rotarianos e rotaractianos para envio de informações.
Se um presidente de Rotaract Club não atualizar as informações do clube até
30 de setembro e 31 de março, o clube será suspenso. O Rotaract Club que não
atualizar seus dados por dois anos será desativado; para ser reativado, terá que
preencher toda a documentação novamente e pagar taxa de US$50.
Como representante distrital de Rotaract, você é responsável por:
•

Comunicar estas normas aos Rotaract Clubs

•

Enviar a presidentes de Rotaract Club lembretes sobre a atualização
dos dados do clube e assegurar que estejam cadastrados no Portal do
Associado

•

Pedir um relatório que mostre os clubes operantes, suspensos e desativados
em seu distrito enviando e-mail para rotaract@rotary.org

•

Verificar, no início de setembro e março, se todos os Rotaract Clubs em seu
distrito fizeram a atualização de seus dados de contato

•

Confirmar, em outubro e abril, quais os clubes que atualizaram as informações
e oferecer suporte àqueles que não estão cumprindo as normas

Os presidentes de Rotaract Club devem atualizar os seguintes dados no
Portal do Associado (para informações sobre cadastro/login, envie e-mail
para rotaract@rotary.org):
•

•

Quadro associativo
−−

Adicionar dados de contato de cada associado do Rotaract Club

−−

Alterar dados de contato individuais, conforme necessário

−−

Dar baixa a associados, conforme necessário

Clubes
−−

Alterar todos os campos relacionados a reuniões do clube, conforme
necessário

−−

Acrescentar o endereço postal do clube

−−

Informar o nome do presidente entrante do Rotaract Club
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Liderando rotaractianos ao Rotary
Você é um elo importante entre o Rotaract e o Rotary. Conforme os associados
forem completando 30 anos de idade e deixando o Rotaract, você deve ajudá-los
a se integrar a um Rotary Club. Veja abaixo algumas ideias:
•
Organizar um evento anual para networking de rotaractianos próximos
dos 30 anos de idade e rotarianos locais
•
Colocar rotaractianos de mudança para outra cidade em contato com
Rotary Clubs locais
•
Continuar enviando suas comunicações a ex-rotaractianos e convidá-los
a participar de eventos
•
Convidar ex-rotaractianos que se tornaram rotarianos para falar sobre o
Rotary em reuniões do Rotaract Club
•
Incentivar Rotary Clubs a não cobrarem as cotas de clube e joia de
admissão de ex-rotaractianos com menos de 35 anos de idade
•
Promover o site www.rotary.org/pt a rotaractianos interessados em obter
informações sobre associação ao Rotary

O seu papel de representante distrital do Rotaract é importante para a
avenida de Serviços às Novas Gerações. Incentive rotarianos e rotaractianos
a participarem de programas do Rotary, eventos comunitários e projetos
de serviços humanitários. Para saber mais, baixe ou compre a publicação
Introdução aos Serviços às Novas Gerações.
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Capítulo 4: Serviços
Ajudando clubes a planejar e implementar
projetos
A sua experiência e conselhos podem ajudar líderes de clube a planejar projetos.
Considere indicar um dos integrantes da Comissão Distrital do Rotaract para
trabalhar exclusivamente no apoio a projetos de clube. Para garantir o sucesso
do seu projeto humanitário, os clubes devem:
•
Avaliar as necessidades antes de iniciar o projeto
•
Engajar a comunidade para que ela apoie as metas do projeto e participe
de sua implementação
•
Utilizar recursos rotários, como talentos e especialização dos associados,
comissões distritais, e muitas outras ferramentas disponíveis através do
RI e da Fundação Rotária

Recursos
•

•

•

•

•

Ao auxiliar clubes com o
planejamento e implementação

Comunidades em Ação: Guia para
de projetos, procure envolver
Desenvolvimento de Projetos (605) —
interactianos ou ex-participantes
fornece instruções sobre planejamento,
do RYLA e do Intercâmbio de
implementação e avaliação de projeto
Jovens. Para mais dicas sobre como
humanitário, como fazer uma avaliação
envolver os alumni nos programas
das necessidades da comunidade,
de Novas Gerações do Rotary,
trabalhar com outras organizações e criar
um plano para arrecadação de fundos.
acesse www.rotary.org/pt/alumni.
Ferramentas de Avaliação do Clube
(download apenas) — descreve oito
ferramentas para identificar projetos
humanitários eficazes.
Áreas de Enfoque do Rotary (965) — faz uma introdução às seis áreas
de enfoque, as quais refletem necessidades e problemas críticos que
rotarianos em todo o mundo estão trabalhando para atender.
Rotary Showcase — permite que presidentes de Rotaract Club e
rotarianos divulguem os projetos humanitários dos seus clubes em
rotary.org/pt e em sua página do Facebook. Visite a galeria on-line de
projetos de clube e veja uma variedade de atividades que Rotary e
Rotaract Clubs estão realizando em todo o mundo, ou entre no Portal do
Associado e adicione o projeto do seu Rotaract Club.
Worldwide Rotaract Directory (diretório mundial do Rotaract) — entre em
contato com Rotaract Clubs de outros distritos e ajude o seu distrito a
alcançar as suas metas. Envie e-mail para rotaract@rotary.org pedindo
uma cópia do diretório.
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Projeto distrital
Para aumentar o impacto e o alcance dos serviços oferecidos pelo Rotaract,
implemente um projeto distrital de serviços humanitários. Atividades que
envolvem todo o distrito aumentam a visibilidade do Rotaract e causam impacto
mais amplo. Além disso, podem demonstrar como rotarianos e rotaractianos
trabalham juntos para alcançar as metas do RI e destacar as habilidades e talentos
que rotaractianos trazem para o planejamento e implementação do projeto.

Exemplos de projetos distritais
•

•

•

O Distrito 3450 (Hong Kong, Macau, Mongólia) realizou um concurso de
desenho para aumentar a conscientização sobre violência doméstica
entre estudantes do ensino fundamental e médio. Além disso, o
distrito arrecadou cerca de US$26.000 para o Harmony Express, veículo
educacional usado para ensinar alunos de escola primária sobre
violência doméstica.
Trabalhando com o Rotaract Club de Gbagada, Nigéria, rotaractianos do
Distrito 6710 (EUA) arrecadaram fundos para comprar 1.300 mosquiteiros
tratados com inseticida para reduzir a incidência de malária.
Desde o lançamento das
maratonas de natação “Splash
Como representante distrital
for Cash” em 1984, o distrito
você deve mobilizar clubes para
9680 do Rotaract (Austrália) já
participarem da Semana Mundial
arrecadou mais de US$550.000
do Rotaract, do Reconhecimento
para beneficiar crianças com
do RI a Projetos Excepcionais do
deficiências auditivas ou
Rotaract, da Menção Presidencial
visuais que moram em áreas
remotas do país. Todos os anos,
para Rotaract Club e de outros
os participantes procuram
programas de reconhecimento do
patrocínios para a distância que
RI. Estas atividades ajudam clubes
nadarão durante o evento.
a estabelecer metas, concentrar

Para informações sobre como financiar
projetos distritais, consulte o Capítulo 6.

seus empenhos e compartilhar
histórias com a família rotária. Para
formulários e informações, acesse o
website do RI ou envie e-mail para
rotaract@rotary.org.
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Capítulo 5: Reuniões,
treinamento e eventos
Reuniões distritais
Reuniões de treinamento para líderes distritais do Rotaract
Os governadores de distrito desempenham um papel importante no que se
refere o treinamento distrital para rotaractianos. Todos os governadores eleitos
são incentivados a fornecer treinamento adequado aos presidentes entrantes
dos Rotaract Clubs, sendo que muitos incluem o treinamento na programação
da Assembleia Distrital do Rotary. Os treinamentos distritais para líderes do
Rotaract motivam e preparam os dirigentes entrantes para assumirem suas
responsabilidades, podendo ser realizados em qualquer época após as eleições
de clube, preferencialmente antes do início do próximo ano rotário. Como
representante distrital de Rotaract, você deve trabalhar com o governador,
governador eleito e outros líderes para organizar e desenvolver o treinamento e
incentivar rotaractianos e rotarianos a comparecerem ao evento.
Os treinamentos distritais de líderes do Rotaract podem envolver os seguintes
rotarianos e rotaractianos:
•
Presidentes, secretários, diretores, conselheiros ou presidentes de
comissão entrantes de Rotaract Club
•
Atual governador e governador eleito (governadores assistentes,
conforme apropriado)
•
Membros atuais de Comissão Distrital de Rotaract
•
Membros entrantes de Comissão Distrital de Rotaract
•
Membros de Comissão do Rotaract de Rotary Clubs patrocinadores
•
Conselheiros de Rotaract Clubs

O instrutor distrital auxilia o governador e governador eleito com o treinamento
de líderes de clube e distrito. Peça ajuda ao instrutor do seu distrito quando
for planejar o encontro distrital de treinamento de líderes do Rotaract.
Ocasionalmente, alguns distritos rotários realizam juntos o treinamento de líderes
de Rotaract durante o Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos (PETS).
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Despesas
Pede-se que os Rotary Clubs patrocinadores cubram as despesas do treinamento
distrital de dirigentes, diretores e membros de comissão entrantes do Rotaract.
Se as despesas de viagem forem um problema, os Rotary Clubs patrocinadores,
participantes rotários e participantes do Rotaract podem chegar a um acordo
sobre a melhor forma de cobrir tais despesas.

Conferência Distrital do Rotaract
Rotaractianos de todo o distrito se reúnem durante a Conferência Distrital do
Rotaract para trocar ideias sobre projetos, compartilhar melhores práticas e se
conectar. A conferência pode ser realizada no início ou final do ano rotário.
Embora o representante distrital do Rotaract seja o principal coordenador
do encontro, um Rotaract Club é normalmente convidado a ser o anfitrião
e encarregar-se de obter o local da reunião, organizar os detalhes logísticos
e oferecer oportunidades de networking e projetos humanitários. Procure
realizar o evento em local centralizado que seja conveniente para a maioria dos
rotaractianos. A Comissão Distrital do Rotaract deve identificar um Rotaract
Club anfitrião próximo ao local da reunião e participar do planejamento do
treinamento.

Programação
O programa da Conferência Distrital deve se basear nos interesses dos
rotaractianos. Crie um programa que motive os participantes, promova serviços
humanitários e incentive desenvolvimento profissional e formação de amizades.
As sessões plenárias podem incluir palestrantes de agências governamentais,
empresas ou organizações comunitárias regionais cuja experiência possa
inspirar os rotaractianos. O treinamento deve incluir workshops sobre projetos,
painéis sobre assuntos específicos, oportunidades de desenvolvimento
profissional e grupos de discussão sobre problemas distritais.

Despesas
Em geral, todas as atividades distritais relacionadas ao Rotaract são financiadas
pelos próprios Rotaract Clubs. Sendo assim, deve-se levar em consideração as
condições financeiras dos participantes e manter baixos os custos. Rotaractianos
geralmente pagam uma taxa de inscrição para cobrir as despesas da reunião,
incluindo refeições, entretenimento e alojamento.
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Conferência Distrital do Rotary
Rotarianos comparecem anualmente à Conferência Distrital do Rotary para
ouvirem apresentações inspiradoras, comemorar os sucessos alcançados,
desfrutar de companheirismo e se divertir. A conferência visa energizar os
rotarianos para mais um ano de prestação de serviços. Os governadores são
incentivados a convidar para este evento rotaractianos e outros participantes de
programas de Novas Gerações.

Seminário de Treinamento da Equipe Distrital do Rotary
Os representantes distritais e outros membros da Comissão Distrital do Rotaract
podem ser convidados a participar desse evento que prepara a equipe de líderes
distritais entrantes para o seu mandato.

Os Rotary Clubs realizam reuniões
e eventos durante o ano que
podem beneficiar rotaractianos.
Fale com o governador de
distrito e presidente de Comissão
Distrital do Rotaract sobre a
possibilidade de divulgar tais
eventos a líderes do Rotaract
em seu distrito.

Assembleia Distrital do Rotary
A Assembleia Distrital prepara líderes
entrantes de Rotary Club para seu mandato e
oferece a governadores eleitos, governadores
assistentes entrantes e todas as comissões
distritais a oportunidade de fortalecerem seu
relacionamento de trabalho com os clubes.
Todos os governadores eleitos são incentivados
a fornecer treinamento aos presidentes
entrantes de Rotaract Club e, onde apropriado,
incluir tal treinamento na programação da
Assembleia Distrital do Rotary.

A Assembleia Distrital é uma boa oportunidade para rotaractianos aprenderem
mais sobre o Rotary, e para rotarianos aprenderem mais sobre o Rotaract.
Se os rotaractianos não forem convidados a participar, entre em contato com
seu governador de distrito e ofereça o apoio de voluntários rotaractianos para
o evento, os quais podem trabalhar na área de inscrições, ajudar na montagem
de estandes dos projetos, ou até liderar um workshop sobre como rotarianos
podem engajar os jovens.
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Encontros, atividades e organizações
multidistritais
Você poderá ser convidado a trabalhar em encontros e projetos juntamente com
outros distritos e a participar de organizações multidistritais.

Encontros multidistritais
Realizados sob orientação do governador e Comissão do Rotaract do distrito
anfitrião, estes encontros reúnem Rotaract Clubs de dois ou mais distritos para
discutir assuntos cuja importância ultrapassa o âmbito do distrito. O Rotaract
Club ou distrito rotário anfitrião deve obter seguro de responsabilidade civil e
fornecer comprovante de tal cobertura ao RI ou governador de um dos distritos
participantes quando requisitado.

Projetos humanitários multidistritais
Referem-se a projetos patrocinados por Rotaract Clubs de dois ou mais distritos.
É necessário que dois terços dos clubes e o representante do Rotaract de cada
distrito envolvido concordem com o projeto, e que ele seja aprovado pelo
secretário-geral do RI. O envolvimento e a participação financeira na atividade
devem ser voluntários.

Organização Multidistrital de Informação sobre o Rotaract (OMIR)
OMIR divulga informação e facilita a comunicação entre os distritos participantes
e seus clubes. Para formar uma OMIR, os distritos precisam receber autorização
dos respectivos governadores e do Conselho Diretor do RI, e cumprir as normas
do Rotary International. Para a lista das OMIRs e dos distritos que as compõem,
acesse www.rotary.org/pt/rotaract ou consulte o Worldwide Rotaract Directory.
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Eventos internacionais
Ao participar de eventos internacionais, rotaractianos têm a oportunidade
de vivenciar a verdadeira internacionalidade da organização. Neste eventos,
poderão participar de serviços humanitários, fazer contatos e trocar ideias com
associados de Rotaract Club todo o mundo.

Encontro Pré-convenção do Rotaract
O evento reúne rotaractianos e rotarianos de todo o mundo para trocar ideias
sobre projetos humanitários, discutir melhores práticas, ouvir palestras
inspiradoras, reencontrar velhos amigos e fazer novas amizades. O encontro
também inclui uma sessão de treinamento separada sobre o papel e
responsabilidades dos representantes distritais do Rotaract. Os governadores
são incentivados a cobrir, total ou parcialmente, as despesas relacionadas
ao comparecimento dos representantes eleitos do seu distrito. O encontro
é organizado e patrocinado pelo RI e os rotaractianos são convidados a
comparecer à Convenção do RI logo após a conclusão do encontro.

Interota
Interota é um encontro mundial do Rotaract realizado a cada três anos que é
organizado e patrocinado por rotaractianos. Durante a semana do encontro,
os participantes se reúnem para trocar ideias e discutir problemas, e participam
de passeios turísticos e outros eventos culturais.
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Capítulo 6: Finanças
A administração dos fundos relacionados às atividades distritais é aspecto
fundamental da sua função como representante distrital do Rotaract. Como
os costumes e práticas diferem em cada distrito, você deve consultar seu
antecessor, os líderes distritais e as normas do RI quando for planejar as
finanças do distrito. Em geral, o representante distrital é responsável pelo
orçamento do Rotaract aprovado pelo distrito ou por quaisquer contribuições
coletadas para uma atividade específica aprovada pelo distrito. A expectativa é
que você administre as finanças com seriedade e eficiência e que mantenha os
líderes distritais informados sobre a utilização dos fundos distritais.

Comissão Distrital de Finanças
Muitos distritos estabelecem um orçamento administrativo que a Comissão
Distrital do Rotaract usa para financiar atividades patrocinadas pelo distrito
e cobrir despesas de administração e promoção do Rotaract. Recomenda-se
depositar os fundos arrecadados em uma conta bancária aberta em nome da
organização distrital Rotaract. O controle fiscal deve ser compartilhado por
líderes distritais, não podendo ser responsabilidade de uma única pessoa.
O governador pode formar uma comissão ou indicar pelo menos mais duas
pessoas como signatárias adicionais da conta bancária, e a Comissão Distrital
de Finanças deve estabelecer um orçamento e distribuí-lo aos clubes para
aprovação. Um membro da Comissão Distrital de Finanças é designado como
tesoureiro e deve manter registros de receita e despesas, enquanto que outro
membro deve fazer a auditoria desses registros. A comissão deve enviar
relatórios financeiros aos clubes anualmente.

Fundo distrital para projetos do Rotaract
Se o seu distrito for implementar um projeto de serviços humanitários que
recebeu aprovação de pelo menos três-quartos dos seus Rotaract Clubs, poderá
formar um fundo distrital para receber todas as contribuições arrecadadas em
benefício do projeto. Todo projeto deve ser aprovado pelo governador, o qual
deverá indicar uma comissão distrital formada por rotaractianos do distrito e
pelo menos um rotariano da Comissão Distrital do Rotaract para supervisionar o
gerenciamento do respectivo fundo distrital. Recomenda-se que o fundo distrital
para projetos de serviços humanitários do Rotaract seja depositado em conta
bancária separada que indique claramente que as respectivas verbas pertencem
à organização distrital do Rotaract, e que não são propriedade de uma única
pessoa ou clube.
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