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Esta é a edição de 2016 da publicação Lidere Seu Distrito: Governador
Assistente, para ser usada em 2017-18, 2018-19 e 2019-20. As informações
aqui contidas se baseiam nos documentos estatutários e normativos
do Rotary. Alterações a tais documentos feitas depois da publicação deste
manual revogam as normas aqui dispostas.

INTRODUÇÃO
Parabéns pela sua indicação ao cargo de governador
assistente. Este manual lista as suas responsabilidades e
explica como você pode fortalecer e apoiar os clubes do seu
distrito. Leve esta publicação ao Seminário de Treinamento
da Equipe Distrital para usá-la como referência. Antes
do evento, veja as perguntas para discussão contidas no
Apêndice 3.

COMENTÁRIOS?
Encaminhe perguntas ou comentários sobre este manual para
a equipe de Capacitação de Líderes:
E-mail: learn@rotary.org
Tel.: +1-847-866-3000
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ATRIBUIÇÕES E
RESPONDABILIDADES
Sua principal responsabilidade é ajudar o governador com a
administração do distrito, visando tornar os clubes mais eficazes.

RESPONSABILIDADES
• Ajudar a estabelecer metas distritais.
• Coordenar as visitas do governador com os clubes.
• Informar o governador sobre os pontos fortes, os pontos fracos e o
•
•
•

O Rotary
International
não financia as
atividades dos
governadores
assistentes.
Consulte o
governador do
seu distrito para
saber se terá uma
alocação.

•
•
•
•
•
•
•

progresso dos clubes em relação às metas.
Participar de eventos e atividades distritais.
Comparecer ao Seminário de Treinamento da Equipe Distrital.
Participar do Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos e da
Assembleia Distrital de Treinamento.
Identificar e capacitar futuros líderes.
Informar o próximo governador assistente sobre o status dos clubes.
Manter contato regular com os clubes.
Ajudar os presidentes eleitos a definirem metas, registrá-las no
Rotary Club Central e alcançá-las.
Comparecer a reuniões, assembleias e outros eventos dos clubes,
quando convidado.
Oferecer à equipe de liderança distrital ideias específicas para apoiar
os clubes.
Promover a participação na Conferência Distrital e em outros eventos
distritais.
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
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SUGESTÃO DE CRONOGRAMA PARA O GOVERNADOR ASSISTENTE
Preparação
Fevereiro a março

• Ler os estatutos dos clubes e a publicação Lidere Seu Clube:
Presidente.

• Participar do Seminário de Treinamento da Equipe Distrital.
• Discutir as metas do distrito com o governador eleito.
• Reunir-se com os presidentes eleitos dos seus clubes durante o
PETS.

• Aconselhar o governador eleito sobre indicações às comissões
distritais.

Abril a junho

• Reunir-se com as equipes de liderança dos clubes durante a
Assembleia Distrital de Treinamento.

• Conversar com o atual governador assistente para saber o que
esperar do trabalho com os líderes dos clubes.

• Agendar visitas aos clubes que lhe foram designados.
• Analisar as metas dos clubes no Rotary Club Central e reunir-se
com o governador antes de 1º de julho.

Mandato
Julho a agosto

• Começar as visitas aos clubes.
• Ajudar os líderes dos clubes a se planejarem para a visita do
governador.
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Dezembro

• Lembrar os clubes de que o prazo para fornecer a lista atualizada de

Janeiro

• Lembrar os líderes dos clubes de reportarem os dirigentes eleitos

Maio

• Adicionar avaliações e comentários sobre os clubes no Rotary Club

Junho

• Reunir-se com o próximo governador assistente.
• Lembrar os líderes dos clubes do prazo de 1º de julho para

associados e pagar a fatura do RI é 1º de janeiro (pelo Meu Rotary).
pelo Meu Rotary até 1º de fevereiro.
Central até o dia 15.

pagamento da fatura e envio dos dados atualizados do quadro
associativo.
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PRINCIPAIS RELAÇÕES DE TRABALHO
De todos os líderes distritais, os governadores assistentes geralmente
são os que mais têm contato com os clubes, sendo o elo entre eles, o
distrito e o Rotary International. Seus principais contatos são:

Líderes distritais

Líderes de clube

Governador
Governador eleito
Governador indicado
Presidentes de comissões
Outros governadores assistentes
Secretários executivos
(se houver)
Ex-governadores

Presidentes
Secretários
Secretários executivos
Tesoureiros
Presidentes de comissões
Instrutores

Compartilhe o plano de comunicação distrital com os líderes acima para
garantir o bom fluxo das informações. Ele deve definir como e quando
se comunicar com os clubes, o governador, os outros assistentes e os
integrantes das comissões distritais.

TREINAMENTOS
Além do Seminário de Treinamento de Equipe Distrital, que o ajudará
a se preparar para a função de assistente, você deverá comparecer a
outros eventos distritais que ampliam os conhecimentos dos clubes
sobre o Rotary e os ajudam a se tornar mais eficazes. O “Apêndice 1:
Treinamentos do Rotary” tem mais informações sobre o propósito e o
público de cada seminário. Em suas interações com os clubes, incentive
a participação nesses eventos.
Você também pode organizar treinamentos para os clubes que estiverem
sob sua alçada, usando as comissões distritais como recurso. Por
exemplo: se um clube quiser aprender mais sobre a Fundação, peça a um
integrante da Comissão Distrital da Fundação Rotária para ajudá-lo a
criar o currículo do treinamento ou para falar sobre a entidade em uma
reunião semanal.
Incentive os clubes a indicarem um instrutor se ainda não o tiverem
feito. A pessoa que ocupar essa função pode realizar treinamentos para
associados em potencial, recém-admitidos e de longa data, abordando
tópicos como programas, ferramentas digitais e serviços rotários.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
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2
TRABALHO COM
OS CLUBES
Por ser a principal fonte de apoio para os clubes, é importante que se
mostre disponível aos presidentes, dê ideias e orientação ao longo do ano,
e deixe claro que eles podem contar com você para alcançar suas metas.

CLUBES DINÂMICOS
Fazer uma avaliação de suas práticas e tradições para determinar
o que está funcionando e o que deve ser deixado de lado pode ser
extremamente benéfico aos Rotary Clubs. A Lista de Verificação da
Saúde do Clube, por exemplo, ajuda a identificar áreas que podem
ser aprimoradas. Incentive os clubes e usarem as Ferramentas para
Avaliação do Quadro Associativo regularmente e a pensarem em
maneiras inovadoras de se tornar mais dinâmicos. Sugira que adotem as
práticas de clubes fortes, como:

• desenvolver metas de longo prazo que englobem os elementos de
O Guia para
Planejamento
Estratégico
ajuda os clubes
a definirem
uma visão e
estabelecerem
metas anuais e de
longo prazo.
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•
•
•
•
•

clubes eficazes;
estabelecer metas anuais alinhadas às metas de longo prazo;
realizar assembleias para manter os associados informados e
engajados;
incentivar a comunicação regular entre líderes de clube, associados e
líderes distritais;
garantir a continuidade na liderança e em projetos de um ano para
outro;
adaptar o Regimento Interno do clube de modo a refletir suas práticas;
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• oferecer oportunidades para que os associados fortaleçam seus
•
•
•
•

vínculos;
certificar-se de que todos os associados estejam envolvidos em algum
projeto ou atividade do clube;
oferecer treinamentos continuamente;
formar comissões de acordo com as necessidades do clube; e
participar do programa da Menção Presidencial.

Incentive os líderes dos clubes a serem flexíveis e testarem novas ideias.
Sugira que avaliem suas práticas e trabalhem com os dirigentes eleitos
e passados para criar um plano de liderança apropriado à realidade
do clube. O mais importante é ajudá-los a criar um ambiente que seja
receptivo a novos associados e que mantenha os rotarianos engajados.

METAS
Junto com o governador eleito e outros membros da equipe de liderança,
defina as metas do distrito usando o Guia para Planejamento Distrital
como referência. Embora as metas dos clubes e do distrito possam ser
diferentes, elas devem se complementar.
As metas dos clubes devem se alinhar ao Plano Estratégico do Rotary, à
Menção Presidencial e aos objetivos definidos no Rotary Club Central.
Para receberem a Menção Presidencial, os clubes devem atingir metas
específicas definidas pelo presidente do RI. O Rotary Club Central é o
local ideal para gerenciar e monitorar esses dados. Como a plataforma
fornece informações sobre quadro associativo, serviços, imagem pública
e arrecadação de fundos, é recomendável que os clubes a utilizem para
estabelecer suas metas. Assim, os dirigentes eleitos poderão ver o
histórico do clube e os administradores distritais, o progresso de forma
geral. O Rotary Club Central promove a continuidade na liderança,
gera transparência e acaba com a necessidade de impressão e envio
de formulários. Saiba mais sobre o Rotary Club Central na Central de
Aprendizado.
A definição de metas é essencial ao sucesso do Rotary, pois possibilita o
desenvolvimento de um plano de ação. O processo engloba:
Depois que você
criar uma conta
no Meu Rotary e
que o governador
lhe designar um
grupo de clubes,
é possível ver
suas respectivas
informações e
inserir metas em
nome dos clubes
no Rotary Club
Central.

1. Análise dos pontos fortes e fracos
Antes do PETS, reúna-se com os presidentes eleitos para examinar as
tendências passadas e as atuais práticas dos clubes, assim como para
considerar metas que aprimorem as operações dos clubes.
2. Definição de metas
As metas devem ser compartilhadas, mensuráveis, desafiadoras,
alcançáveis e com prazo definido. Trabalhe com os líderes dos clubes
para definir metas que os ajudem a funcionar com eficácia e que
envolvam diversas atividades para engajar os associados. Durante o
PETS, ajude os presidentes eleitos a redigirem tais metas e peça que
as insiram no Rotary Club Central até 1º de julho.

TRABALHO COM OS CLUBES
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3. Elaboração do plano de ação
Depois que o clube definir suas metas, é preciso criar um plano de
ação para alcançá-las.
4. Avaliação do progresso
Incentive os presidentes a atualizarem suas metas e monitorarem
seu progresso no Rotary Club Central para que você possa consultar
as informações antes da sua visita. Durante a ocasião, discuta o
progresso do clube com o conselho diretor.

SUPORTE AOS CLUBES
Devido à sua interação com os clubes, você pode observar diferentes
abordagens para resolver problemas em comum e compartilhar ideias
para ajudá-los a alcançar metas e superar desafios.
Entender as necessidades e pontos fortes de cada clube é essencial para
lhes dar suporte. Para apoiá-los:
• esteja disponível;
• dê atenção especial a clubes mais fracos;
• adapte o tipo de ajuda de acordo com cada clube;
• conecte clubes que se destacam em uma determinada área com
aqueles que estão enfrentando dificuldades; e
• monitore o progresso em relação às metas definidas no Rotary Club
Central.

Compartilhando informações

Mencione as
qualidades dos
clubes sob sua
alçada para
o presidente
da Comissão
Distrital de
Desenvolvimento
do Quadro
Associativo. Tais
informações
podem ajudá-lo
a determinar as
melhores opções
de clubes para
associados em
potencial.

6

Uma comunicação clara é fundamental para qualquer organização,
inclusive o Rotary. Compartilhe informações sobre os pontos fortes e
fracos dos Rotary Clubs com o governador, governador eleito, comissões
e, acima de tudo, a pessoa que o sucederá no cargo de assistente. Tal
diálogo promoverá continuidade, melhorará o gerenciamento dos
desafios e permitirá que os próximos líderes conheçam bem os clubes
antes de iniciarem seus mandatos.
Você também pode atuar como elo entre os próprios Rotary Clubs.
Seu contato regular com eles possibilitará que observe seu progresso,
compartilhe sucessos e incentive a colaboração.
O governador pode pedir que você aborde os seguintes assuntos com
seus clubes:
• pagamento de cotas ao RI e das devidas taxas ao distrito e ao clube;
• atualização dos dados dos associados e dos clubes no Meu Rotary;
• visualização de relatórios;
• envio de informações ao RI sobre os novos dirigentes de clube
(até 1º de fevereiro, para inclusão no Official Directory);

LIDERE SEU DISTRITO: GOVERNADOR ASSISTENTE

Incentive os
clubes a assinarem
o boletim Rotary
Leader.

• recebimento de prêmios do Rotary; e
• participação na Conferência Distrital, Assembleia Distrital de
Treinamento, PETS e outros eventos distritais.

Seu trabalho fica mais fácil quando os líderes de clube criam uma conta
no Meu Rotary e se familiarizam com tudo o que o site oferece. Lá
eles poderão atualizar os dados dos associados, alterar informações de
contato, pagar a fatura e inserir metas anuais.

Visitando os clubes
Visite os clubes regularmente — a cada três meses, se possível.
Se encontros presenciais não forem possíveis, faça uma reunião virtual
ou teleconferência. Durante essas ocasiões:
• dê ao clube informações sobre recursos do RI e do distrito;
• pergunte sobre o progresso do clube em direção às metas;
• obtenha informações sobre quadro associativo, projetos, apoio à
Fundação, eventos importantes do clube e nível de satisfação dos
associados;
• fale sobre os pontos fortes do clube e como aplicá-los a outras áreas;
• sugira soluções práticas aos problemas existentes; e
• programe a visita do governador, se requisitado.

Avaliando os clubes
O Rotary Club Central permite que os Rotary Clubs sejam avaliados com
base em suas práticas, conquistas ou dificuldades. Essas informações
são muito úteis para que você saiba quais clubes o governador já visitou.
Você e o governador podem deixar comentários depois de cada visita.
No entanto, o assistente só pode deixar comentários e visualizar as
avaliações dos clubes pelos quais é responsável. O governador e o
governador eleito têm acesso a todos os clubes do distrito, e os clubes
não podem visualizar essas informações.

Comparecendo às Assembleias de Clube
Os Rotary Clubs são incentivados a realizar de quatro a seis Assembleias
por ano. Tais eventos dão a todos os associados a chance de discutirem
atividades e ideias para o futuro. Uma das Assembleias geralmente é
realizada durante a visita do governador, e é recomendável que você
esteja presente. Converse com os líderes de clube para saber a que outras
Assembleias você comparecerá e qual será o seu papel na ocasião.

TRABALHO COM OS CLUBES
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Incentive os
líderes dos clubes
a enviarem os
dados de seus
sucessores pelo
Meu Rotary
para que os
líderes distritais
possam contatálos quando
necessário.

CLUBES QUE REQUEREM ATENÇÃO
ESPECIAL
Alguns clubes podem precisar de atenção especial de você e de outros
líderes distritais por não conseguirem cumprir os padrões mínimos
estabelecidos pelo Conselho Diretor do RI, seja em termos de quadro
associativo, finanças ou outros aspectos.

Padrões mínimos para Rotary Clubs
• Realizar reuniões regularmente.
• Implementar projetos humanitários que atendam a necessidades de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comunidades locais e internacionais.
Receber o governador, governador assistente e administradores do RI.
Efetuar o pagamento de cotas per capita ao RI.
Fazer assinatura de uma revista do Rotary World Magazine Press.
Agir de acordo com os Estatutos e Regimento Interno do RI, e o
Código Normativo do Rotary.
Pagar as taxas devidas ao distrito e ao RI sem assistência externa.
Enviar dados de associados ao RI dentro do prazo.
Resolver desavenças internas.
Manter o clima de cooperação com o distrito.
Não processar o Rotary International, a Fundação Rotária, fundações
associadas e escritórios internacionais.
Seguir o processo para verificação de irregularidades eleitorais
estabelecido no Regimento Interno do RI.

Trabalhe com seus clubes para assegurar que eles cumpram esses
padrões mínimos. A maior parte das informações usadas para
determinar se um clube está agindo em conformidade com tais critérios
pode ser obtida pela seção Avaliação de Clubes, no Rotary Club Central.
Como os governadores assistentes têm bastante contato direto com
os clubes, o seu distrito dependerá de você para ajudar aqueles que
estiverem passando por dificuldades. Se um dos clubes sob sua alçada
precisar de atenção especial:
• visite-o com mais frequência;
• aumente o nível de comunicação;
• incentive a formação de parceria com um clube mais forte; e
• contate a comissão distrital adequada se precisar de apoio adicional.
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Cotas per capita pendentes
Quatro meses depois dos prazos de 1º de janeiro de 1º de julho,
os clubes que não tiverem efetuado o pagamento de suas cotas
per capita, totalizando mais de US$250, serão desativados. Como
governador assistente, trabalhe com seus clubes para evitar que
isso aconteça, ou auxilie os que foram desativados a reverterem a
situação.

Reativação
A reativação ocorre da seguinte forma:
• Dentro de 150 dias da desativação, o clube deve pagar todas
as suas pendências ao RI, assim como uma taxa de US$30 por
associado.
• Depois de mais de 150 dias da desativação, o clube perde seu
diploma de admissão e não é elegível à reativação.
Em último caso, se um clube não conseguir cumprir os padrões mínimos,
ele pode se consolidar com outro clube ou se desligar voluntariamente
do RI.

VISITA DO GOVERNADOR
Uma das suas principais responsabilidades é ajudar os clubes a se
prepararem para a visita do governador, o qual vai a cada clube uma
vez durante o ano, dando atenção especial a clubes fracos e com
dificuldades. O governador pode participar da reunião de um clube ou
comparecer a um evento de vários clubes. A visita é parte fundamental
das responsabilidades do líder distrital e uma importante ocasião para
os clubes.
Durante a visita, o governador deve:
• motivar os associados a participarem de atividades e projetos do
clube e do distrito;
• homenagear projetos exemplares e o trabalho dos rotarianos;
• discutir questões importantes com os líderes do clube; e
• enfatizar iniciativas rotárias.

Programando a visita
Ao agendar a visita do governador a cada um dos seus clubes, considere
as seguintes sugestões:
• planeje para que a visita coincida com um evento importante, como
noite da inauguração do clube, cerimônia de admissão ou programa de
orientação para novos associados, apresentação de prêmios, evento da
Fundação Rotária ou encontro de Rotary Clubs;
• agende visitas a clubes novos ou em dificuldades, e a outros que
exijam atenção especial, logo no início do ano rotário;

TRABALHO COM OS CLUBES
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• leve em consideração a distância e o tempo de viagem para chegar ao
clube; e
• verifique se todas as providências logísticas foram tomadas para
receber o governador e seu cônjuge.

Preparativos para a visita do governador
Para gerar entusiasmo entre os associados e inspirá-los a participar,
incentive os dirigentes a promoverem a visita do governador no website,
nas mídias sociais e no boletim do clube. Sugira que os líderes do clube
reconheçam os associados durante a visita ou providenciem para que o
governador entregue prêmios.
Ajude o clube a criar uma programação que permita aos associados
se beneficiarem da experiência e dos conhecimentos do governador,
incluindo:
• discussão do progresso do clube em relação ao alcance de metas;
• oportunidade para o conselho diretor do clube falar dos planos,
atividades e resultados das suas comissões;
• reconhecimentos por projetos;
• apresentação do governador sobre iniciativas do RI e do distrito; e
• tempo para perguntas e fórum para discussão.
Ajude o governador a se preparar à visita:
• fornecendo um perfil de cada clube, incluindo o status dos projetos,
participação em subsídios e satisfação dos associados;
• compartilhando os sucessos e desafios de cada clube; e
• fornecendo a respectiva programação,

ENCERRAMENTO DO ANO
No decorrer do ano, seus clubes admitirão novos associados,
implementarão projetos e apoiarão a Fundação Rotária. Termine seu
mandato com o mesmo entusiasmo do início, garantindo que todos
estejam preparados para o ano seguinte. Veja nossas sugestões:
• reconheça e celebre as conquistas dos clubes;
• faça com que reconheçam seus pontos fortes e continuem a usá-los;
• mencione áreas que precisarão de mais atenção no ano seguinte;
• analise as metas de cada clube e aborde o progresso em relação a
elas; e
• compartilhe sua avaliação final para que os clubes possam refletir
sobre o ano.
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3
RECURSOS
Os clubes buscarão sua orientação para alcançarem as metas. Mesmo
que não tenha todas as respostas, faça o possível para obtê-las por meio
dos vários recursos disponíveis no distrito e no Rotary International.

RECURSOS DISTRITAIS
Converse com os líderes distritais para determinar quais recursos estão
disponíveis no distrito.

Comunicado mensal do governador
Forneça ao governador informações importantes para serem incluídas
no comunicado, como reconhecimento a associados, ideias inovadoras
que os clubes estão testando e relatórios sobre projetos. Incentive os
líderes dos clubes a consultarem esse comunicado para obterem as
últimas informações do distrito.

Treinamentos distritais
Antes do PETS e da Assembleia Distrital de Treinamento, consulte o
instrutor distrital sobre a programação e seu papel nos eventos. Você
também pode conversar com o instrutor sobre possíveis formas de
atender às necessidades de treinamento dos clubes.

Diretório distrital
O diretório do distrito lista quando e onde os clubes se reúnem, e
informações de contato de administradores distritais, dirigentes de
clube e outros líderes rotários.

RECURSOS
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Website do distrito
O site distrital deve divulgar notícias sobre as atividades dos clubes, do
distrito e do Rotary International. Use a plataforma como ferramenta de
promoção da imagem pública e para dar destaque a projetos.

Redes sociais
Use as redes sociais, como Facebook ou Twitter, para aumentar o nível
de comunicação entre os rotarianos e promover a nossa organização ao
público externo.

RECURSOS DO ROTARY
O Rotary International oferece diversos recursos, como informações
sobre programas, normas e atividades dos rotarianos pelo mundo afora.
Use os recursos listados abaixo para encontrar informações de que
os clubes precisem ou para incentivá-los a consultar uma publicação,
ferramenta, funcionário ou líder rotário.
Encontre dados de contato de funcionários, administradores e outros
líderes no Official Directory.

Líderes regionais
Os coordenadores do Rotary, coordenadores regionais da Fundação
Rotária, coordenadores da imagem pública, consultores de doações
extraordinárias/Fundo de Dotação e coordenadores zonais da campanha
Elimine a Pólio Agora têm experiência profissional e conhecimentos
rotários em áreas como desenvolvimento do quadro associativo,
arrecadação de fundos, subsídios, imagem pública e erradicação da pólio.
Converse com o governador para determinar com quais líderes regionais
você trabalhará. Geralmente, há coordenadores assistentes designados a
distritos específicos.

Funcionários do Rotary
A Secretaria do RI atua como órgão administrativo dos Rotary Clubs
do mundo inteiro, englobando a Sede Mundial do Rotary International,
em Evanston, nos EUA, e sete escritórios internacionais. Nossos
funcionários ajudam os rotarianos e Rotary Clubs a alcançarem suas
metas por meio do apoio diário ao seu trabalho.
Equipe de Suporte a Clubes e Distritos — encaminhe perguntas
administrativas para esse departamento nos escritórios internacionais e
na Sede Mundial.

Recursos digitais
Brand Center — encontre materiais como logos do Rotary, modelos de
folhetos e diretrizes sobre a nossa identidade visual.
O Ciclo do projeto — conheça todas as fases de uma iniciativa bemsucedida.
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Espaço do Associado — informe-se sobre prêmios, produtos,
ferramentas digitais e como indicar associados em potencial.
Meu Rotary — realize as tarefas administrativas do seu clube ou distrito
de forma rápida e fácil (saiba como criar sua conta no Meu Rotary aqui).
Official Directory — encontre dados de comissões, forças-tarefa,
diretores do RI, curadores da Fundação Rotária, clubes e distritos
(o diretório está disponível apenas a rotarianos).
Newsletters — assine boletins como Rotary Leader, Curtas do Quadro
Associativo e Training Talk.
Rotary Club Central — defina metas e monitore o progresso dos clubes
em relação a desenvolvimento do quadro associativo, serviços e doações
à Fundação.
Central de Aprendizado — faça cursos para aprimorar suas habilidades
e aprender mais sobre o Rotary. Veja o catálogo de cursos da Central de
Aprendizado.

Publicações e materiais de referência
Manual de Procedimento — saiba mais sobre as normas do Rotary que
afetam sua função. Este material é publicado a cada três anos, depois de
cada Conselho de Legislação.
Série “Lidere Seu Clube” — leia sobre as responsabilidades de cada
dirigente de clube:
Lidere Seu Clube: Presidente
Lidere Seu Clube: Secretário
Lidere Seu Clube: Tesoureiro
Lidere Seu Clube: Comissão de Administração
Lidere Seu Clube: Comissão de Desenvolvimento do Quadro
Associativo
Lidere Seu Clube: Comissão de Imagem Pública
Lidere Seu Clube: Comissão de Projetos Humanitários
Lidere Seu Clube: Comissão da Fundação Rotária

Quadro associativo

Baixe publicações
no Meu Rotary
ou faça sua
encomenda em
shop.rotary.org.

Clubes
Seja um Clube Dinâmico: Seu Plano de Liderança de Clube
Lista de Verificação da Saúde do Clube (apenas on-line)
Fortalecendo o Quadro Associativo: Elaboração do Plano para
Desenvolvimento do Quadro Associativo
Ferramentas para Avaliação do Quadro Associativo (apenas on-line)
Guia para Criação de Novos Rotary Clubs
Entendendo os relatórios do quadro associativo: introdução
(apenas em inglês)

RECURSOS
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Associados novos e potenciais
Conecte-se com Associados em Potencial (apenas on-line)
Criando uma Experiência Positiva para Associados em Potencial
Folheto O Impacto Começa com Você (apenas na loja virtual)
Kit de Boas-Vindas para Associados (apenas na loja virtual)
Conecte-se para Fazer o Bem
Como Apresentar o Rotary a Novos Associados: Guia de Orientação

Projetos
Áreas de Enfoque do Rotary
Ferramentas para Identificar as Necessidades da Comunidade

Programas
Guia de Proteção aos Jovens
Interact — Guia para Rotary Clubs Patrocinadores e Conselheiros
Manual do Rotaract
Manual do RYLA
Manual do Intercâmbio de Jovens

Fundação Rotária
endpolio.org/pt
Guia de Referência da Fundação Rotária
Guia sobre Subsídios Globais

Imagem pública
Brand Center
Media Center
Conte a História do Rotary: Guia de Identidade Visual

Treinamento
Guias para Líderes:
Seminário Distrital de Capacitação
Seminário Distrital sobre Desenvolvimento do Quadro Associativo
Seminário Distrital da Fundação Rotária
Assembleia Distrital de Treinamento
Seminário sobre Gerenciamento de Subsídios
Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos
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APÊNDICE 1

TREINAMENTOS DO ROTARY

TREINAMENTOS BASEADOS EM FUNÇÕES
CONVOCADOS PELO GOVERNADOR ELEITO
EVENTO E ÉPOCA

Seminário de
Treinamento da Equipe
Distrital
Fevereiro
Seminário de
Treinamento de
Presidentes Eleitos
(PETS)
Fevereiro ou março
Assembleia Distrital de
Treinamento
Março, abril ou maio
(após o PETS)

PÚBLICO E PROPÓSITO

ORGANIZADO POR

LINKS

Governadores assistentes
e membros de comissão
aprendem sobre suas
atribuições e estipulam
metas com os líderes do
distrito.

Comissão Distrital de
Capacitação

Instrutores

Presidentes eleitos de
clube aprendem sobre suas
atribuições e estipulam
metas com os governadores
assistentes.

Comissão Distrital de
Capacitação

Instrutores

Presidentes eleitos de clube
desenvolvem habilidades de
liderança, líderes entrantes
de clube aprendem sobre
suas atribuições e líderes de
clube estipulam metas.

Comissão Distrital de
Capacitação

Instrutores

Governadores
assistentes
Comissões

Presidentes

Presidentes
Secretários
Tesoureiros
Comissões

APÊNDICES
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TREINAMENTOS BASEADOS EM TÓPICOS
CONVOCADOS PELO GOVERNADOR
EVENTO E ÉPOCA

PÚBLICO E PROPÓSITO

ORGANIZADO POR

LINKS

Presidentes de Comissão da
Fundação Rotária dos clubes
e rotarianos aprendem
sobre a Fundação.

Comissão Distrital da
Fundação Rotária,
Comissão Distrital de
Capacitação

Instrutores

Presidentes de clube e
de Comissão de DQA,
rotarianos e líderes distritais
aprendem sobre quadro
associativo.

Comissão Distrital do
Quadro Associativo

Instrutores

Líderes de clube e distrito
e rotarianos em geral
aprendem a projetar a
imagem pública do Rotary.

Comissão Distrital de
Capacitação

Instrutores (a partir
de julho de 2016)

Presidentes eleitos
ou indicados de clube
aprendem a gerenciar
subsídios do Rotary.

Comissão Distrital da
Fundação Rotária,
Comissão Distrital de
Capacitação

Instrutores

Seminário Distrital de
Capacitação

Associados com experiência
na liderança de clubes
aprimoram suas habilidades
Logo antes ou depois da
de liderança.
Conferência Distrital

Comissão Distrital de
Capacitação

Instrutores

Líderes entrantes
Treinamento Distrital
para Líderes do Rotaract de Rotaract Clubs,
rotaractianos, rotarianos e
Em qualquer época após
não rotarianos interessados
as eleições do clube e
aprendem sobre o
antes de 30 de junho
programa.

Representante distrital
do Rotaract

Participantes

Seminário Distrital da
Fundação Rotária
Determinado pelo
distrito
Seminário Distrital
sobre Desenvolvimento
do Quadro Associativo
Determinado pelo
distrito
Seminário Distrital de
Imagem Pública
Determinado pelo
distrito

Seminário sobre
Gerenciamento de
Subsídios
Determinado pelo
distrito
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Presidentes de
Comissão da
Fundação Rotária
Participantes

(Os materiais dos
participantes são
criados pelo clube
ou distrito.)
Participantes

(Os materiais dos
participantes são
criados pelo clube
ou distrito.)

APÊNDICE 2

EXEMPLO DE ESTRUTURA PARA COMISSÕES DO CLUBE

Comissões e respectivas subcomissões para um clube de tamanho regular

Administração

Desenvolvimento do Quadro
Associativo

Imagem
Pública

Projetos
Humanitários

Fundação
Rotária

Possíveis subcomissões
• Programação
semanal
• Comunicações
• Website
• Frequência a
reuniões
• Companheirismo

• Recrutamento
• Retenção
• Orientação e
treinamento
• Diversidade

• Relações com a
mídia
• Propaganda e
marketing
• Estratégias
para web e
mídias sociais

•
•
•
•
•

Profissional
Comunidade
Internacional
Jovens líderes
Arrecadação
de fundos para
projetos

• Pólio
• Arrecadação de
fundos
• Subsídios

APÊNDICES
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Comissões e respectivas subcomissões para um clube grande

Administração

Desenvolvimento do Quadro
Associativo

Imagem
Pública

Projetos
Humanitários

Fundação
Rotária

Possíveis subcomissões
• Programação
semanal
• Comunicações
• Website
• Frequência a
reuniões
• Arquivos
• Companheirismo
• Família rotária
• Sergeant-atarms

•
•
•
•
•
•

Recrutamento
Retenção
Orientação
Treinamento
Mentores
Avaliação e
planejamento
do quadro
associativo
• Diversidade
• Alumni

• Relações com a
mídia
• Propaganda e
marketing
• Eventos
especiais
• Relações
externas
• Estratégias
para web e
mídias sociais

•
•
•
•
•

Profissional
Comunidade
Internacional
Jovens líderes
Arrecadação
de fundos para
projetos
• Outras, para
projetos
específicos

• Gestão
responsável
• Bolsas
• Equipes de
formação
profissional
• Subsídios
Distritais
• Subsídios
Globais
• Pólio
• Arrecadação de
fundos

Projetos
Humanitários

Fundação
Rotária

Comissões para clube pequeno

Administração
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Desenvolvimento do Quadro
Associativo

Imagem
Pública
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APÊNDICE 3

SEMINÁRIO DE TREINAMENTO DA EQUIPE DISTRITAL —
PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO
Ao se preparar para o treinamento, considere as seguintes perguntas e leia o manual.

Comunicação no distrito
Quando e com que frequência os membros da equipe distrital devem se comunicar uns com os
outros?

Que informações a equipe deve transmitir aos clubes? E aos líderes distritais?

Como a equipe transmitirá informações aos líderes dos clubes e do distrito?

Atribuições e responsabilidades
Quais são as suas responsabilidades no âmbito dos clubes? E no nível distrital?

Com quem você precisará trabalhar?

APÊNDICES
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Clubes dinâmicos
Qual o papel dos distritos no apoio aos clubes?

Quais as características de um clube eficaz?

Metas
Por que definir metas é tão importante?

Como você pode ajudar os clubes a definirem metas?

Trabalho com os clubes
Como você pode promover as melhores práticas contidas na publicação “Seja um Clube
Dinâmico: Seu Plano de Liderança de Clube”?

Que desafios em comum os clubes devem superar?

Que características indicam que um clube precisa de atenção especial?
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Qual o seu papel para ajudar os clubes e o governador a se prepararem para a visita oficial?

No que diz respeito a orientação e aconselhamento, que estratégias bem-sucedidas você usou e
pode compartilhar com outros governadores assistentes?

Como você pode usar o Rotary Club Central para identificar problemas dos clubes?

Recursos
Como você irá colaborar com as comissões distritais e outros assistentes para apoiar os clubes?

Como os clubes podem usar a Central de Aprendizado?

Que outros recursos você indicaria para os clubes?

APÊNDICES
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ROTARY CLUB CENTRAL
FAÇA PLANOS
MONITORE O PROGRESSO
ALCANCE SUAS METAS
Por que os clubes devem
usar o Rotary Club Central?
Reúne tudo em um só local.
Faz economia de papel.
Promove a continuidade na
liderança.
Permite que clubes monitorem
seu progresso.
Gera transparência.
Divulga o trabalho realizado por
Rotary Clubs do mundo todo.

Como faço para
acessar o Rotary
Club Central?

Visite www.rotary.org/clubcentral.

Quem pode utilizar o
Rotary Club Central?

Todos os rotarianos podem
consultar as metas e as realizações
de seus clubes. O presidente,
secretário executivo, tesoureiro,
presidente de Comissão da
Fundação Rotária e presidente da
Comissão de Desenvolvimento
do Quadro Associativo podem
adicionar e alterar as metas e
conquistas dos seus clubes.

ROTARY CLUB CENTRAL: www.rotary.org/clubcentral

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org

244-PT—(716)

