Sumário Executivo do Plano Regional para
Desenvolvimento do Quadro Associativo e Plano
de Ação — 2016-17
Região: Europa – Zonas 11 e 12
Perfil
Região
Zonas
Diretor
Líder de projeto
Coordenadores do Rotary

Europa
11 e 12
Gérard Allonneau
Jean-Michel Bécavin
Roger Lhors
Paolo Biondi

Sumário executivo
Metas
A. Fortalecer os clubes
 Formar equipes para trabalhar no âmbito de
clubes e distritos
 Utilizar o Rotary Club Central e outros recursos
rotários
 Fazer planejamento estratégico e avaliar os clubes
 Aumentar a conscientização comunitária sobre os
Rotary Clubs

B. Atrair associados em potencial
 Contribuir ao crescimento de clubes
Aumentar a diversidade de gênero, etária e
racial/étnica

Indicadores-chave de desempenho
 100% dos distritos terão uma Comissão de
Desenvolvimento do Quadro Associativo (DQA),
com seu respectivo presidente.
 Dentre os clubes, 30% estabelecerão e
monitorarão seu progresso em relação a pelo
menos 10 metas através do Rotary Club Central.





C. Engajar associados
 Aumentar o nível de satisfação dos associados
 Aumentar a taxa de retenção
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Cada distrito fundará pelo menos um novo Rotary
Club.
O aumento da taxa de diversidade do quadro
associativo será de pelo menos 2 pontos
percentuais.
O aumento da taxa de diversidade etária no quadro
associativo será de pelo menos 2 pontos
percentuais, com o ingresso de mais rotarianos
abaixo de 40 anos de idade.
O aumento da taxa de retenção será de pelo
menos 1 ponto percentual.
O aumento do número de associados cadastrados
no Meu Rotary se dará com os clubes conseguindo
que no mínimo 50% dos seus associados se
cadastrem nesta ferramenta digital.

Plano de ação de 2016-17
Metas e táticas

Responsabilidade

Previsão para
alcance da meta

Diretor, CR

1° de julho

Objetivos

A. Fortalecer os clubes
A.1

Garantir que todo distrito tenha um
presidente e Comissão de DQA


Lhors:
1° semestre de
2016-17

Lhors – Zona 11, táticas:
o Treinar os presidentes de
Comissão de DQA.
o Avaliar os Planos Regionais
para DQA.

100% dos distritos
terão um
presidente para
sua Comissão
Distrital de DQA.

Biondi:
1° de julho


A.2

Biondi – Zona 12, táticas:
o Realizar reuniões com os
governadores no início do ano
para assegurar a indicação de
uma Comissão Distrital de
DQA e respectivos
presidentes em tempo hábil.
A seguir, marcar reuniões
com tais presidentes para
discutir o plano de ação.
Formar um grupo para dar apoio aos clubes.
Fornecer descrição das funções relativas a
DQA nos clubes e distritos.


Lhors – Zona 11, táticas:
o FORÇA-TAREFA PARA
EXPANSÃO DE CLUBES.
o Abordagem normativa por
parte dos clubes.

Lhors:
Diretor Gérard
Allonneau, CR Roger
Lhors e presidente
da Força-tarefa para
Expansão de Clubes
Biondi:
CR Biondi



A.3

Biondi – Zona 12, táticas:
o Apoiar os governadores,
comparecendo aos
seminários sobre DQA.
Reunir-se com eles para
desenvolver um plano
estratégico de DQA para
atender a problemas do
quadro associativo.
Auxiliar os clubes no estabelecimento e
acompanhamento de metas pelo Rotary Club
Central.
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Lhors:
1° semestre de
2016-17

Biondi:
15 de outubro de
2016

Lhors:
Ter pelo menos
cinco propostas
dos governadores
e ex-governadores
da Zona 11 e
membros da
Força-tarefa para
Expansão de
Clubes.

Conseguir que
pelo menos 30%
dos clubes



Lhors – Zona 11, táticas:
o Plano estratégico de clubes.
o Acompanhamento de metas
pelos assistentes de CRs.



A.4

Biondi – Zona 12, táticas:
o Colocar certa pressão nos
governadores para que
incentivem seus clubes a
usarem o Rotary Club Central
e enviem relatórios
regularmente sobre o
progresso quanto à adoção
desta ferramenta em suas
áreas.
o Sugerir que leiam o guia de
referência do Rotary Club
Central, que estará disponível
em breve.
Auxiliar os clubes a atualizar seu website,
páginas de mídias sociais e materiais de
imagem pública.




A.5

Lhors – Zona 11, táticas:
o Apresentações sobre a
imagem pública do Rotary.
o Treinamento com
computador de mesa ou
tablet.

Biondi – Zona 12, táticas:
o Colocar certa pressão nos
governadores para que
comuniquem local e
nacionalmente os serviços e
atividades que visam a
projeção da nossa imagem.
Reunir-se a cada seis meses
com o responsável no distrito
pela imagem pública para
saber dos seus planos e trocar
ideias.

Recurso: Rotary Brand Center
Auxiliar os clubes na avaliação de suas
necessidades e elaborar uma estratégia para
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Lhors:
Assistentes de CRs

Biondi:
Comissão Distrital
de DQA,
governadores

Lhors:
CIPR Frédéric
Moline

Biondi:
Comissão Distrital
de DQA,
Governadores

Lhors:
1 de julho de
2017

estabeleçam e
monitorem o
progresso de pelo
menos 10 metas
no Rotary Club
Central.

Biondi:
Continuamente
30 de junho de
2017

Lhors:
1° de julho 2017

Conseguir que 30%
de todos os clubes
tenham websites
atualizados, usem
as mídias sociais e
contem com
recursos de
promoção da
imagem pública.

Biondi:
Contínuo
30 de junho de
2017

Fazer com que
30% dos clubes
tenham realizado

o quadro associativo que cubra vários anos.





A.6

Lhors – Zona 11, táticas:
o Acompanhar os dados do
quadro associativo.
o Elaborar estratégia de três
anos com os governadores
atual, eleito e indicado.

Lhors:
Diretor Gérard
Allonneau, JeanMarie Poinsard

Lhors:
1° de julho de
2017

Biondi:
Comissão Distrital
de DQA

Biondi:
Contínuo
30 de junho de
2017

Lhors:
Diretor Gérard
Allonneau, CIPR
Frédéric Moline,
membros da Forçatarefa para
Expansão de Clubes

Lhors:
1° de julho de
2017

uma avaliação do
clube, e redigido
um plano de DQA
para vários anos.

Biondi – Zona 12, táticas:
o Ajudar governadores a
avaliarem seus planos
estratégicos de DQA para
verificar como tais planos
estão sendo colocados em
prática e se os presidentes de
clube estão conseguindo
engajar os associados na
execução dos planos.

Recursos: Fortalecendo o Quadro Associativo:
Elaboração do Plano para DQA, Ferramentas
para Avaliação do Quadro Associativo
Marcar teleconferências, webinars, etc., para
falar sobre estratégias, desafios e como
contribuir ao desenvolvimento do quadro
associativo.



Lhors – Zona 11, táticas:
o Realizar teleconferências e/ou
webinars.
o Compartilhar experiências e
melhores práticas com base
nas informações compiladas
pela força-tarefa.

Biondi:
Comissão Distrital
de DQA


Biondi – Zona 12, táticas:
o Meus assistentes e eu
faremos reuniões trimestrais
com os governadores para
falar sobre a situação do
quadro associativo e seu
plano estratégico, e para
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Biondi:
Contínuo
30 de junho de
2017

Lhors:
Pelo menos três
teleconferências
em 2016-17

planejar as ações necessárias
que contribuam ao aumento
do número de associados.

Metas e táticas

Responsabilidade

Previsão
para
alcance da
meta

Objetivos

B. Atrair associados
B.1

Conduzir pesquisa entre os associados para
determinar o seu nível de satisfação. Orientar
presidentes de clube, governadores eleitos e
indicados quanto à avaliação e implementação de
medidas que aumentem o nível de satisfação dos
associados.


Lhors – Zona 11, táticas:
o Força-tarefa de Engajamento de
Rotarianos.
o Estrutura de governança
(Governador, governador
assistente, PETS)

Lhors:
Diretor Gérard
Allonneau
CR Roger Lhors Alain
Tignol

Biondi:
Biondi, Comissão
Distrital de DQA


B.2

Lhors:
1° de julho
de 2017

Lhors:
Ter pelo menos
cinco propostas de
governadores e exgovernadores da
Zona 11, e
membros da Forçatarefa de
Engajamento de
Rotarianos.

Biondi:
30 de
novembro
de 2016

Biondi – Zona 12, táticas:
o Recentemente, uma pesquisa foi
realizada na Zona 12 para
entender os motivos pelos quais
associados deixam o Rotary; os
resultados indicam que a falta de
interesse em nossas atividades é
a principal razão. Portanto,
realizaremos reuniões com os
governadores para incentivá-los a
engajar o maior número possível
de associados no voluntariado,
para assim promover nossa
atuação na área de serviços
sociais em vez de apenas
parecermos uma organização
beneficente.

Recurso: Aprimorando a Experiência no Clube
Incentivar e apoiar os distritos na fundação de
novos Rotary Clubs.

Lhors:
 Lhors – Zona 11, táticas:
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Lhors:

Conseguir que cada
distrito forme pelo
menos um novo
Rotary Club.

o
o



B.3

B.4

Engajamento de comissões
distritais.
Criação de novos clubes formados
por jovens profissionais.

Biondi – Zona 12, táticas:
o Este objetivo já está bem claro
para todos os governadores, e
nós simplesmente verificaremos o
progresso em relação a esta meta
quando nos reunirmos com eles.

Assistentes de CR,
Alain Tignol

1° de julho
2017

Biondi:
Diretor, Comissão
Distrital de DQA

Biondi:
Contínuo
30 de junho
de 2017

Recurso: Guia para Criação de Novos Rotary Clubs
Aumentar a taxa de diversidade de gênero entre
os associados.



Lhors – Zona 11, táticas:
o Aumentar a diversidade do clube.
o Engajar as comissões distritais.



Biondi – Zona 12, táticas:
o Dois assistentes (um encarregado
da diversidade o outro
encarregado da liderança)
promoverão o assunto, o qual
mencionaremos em toda reunião
com os governadores e seus
representantes. No nosso país, a
porcentagem de mulheres é bem
menor do que em outras zonas.
Portanto, aumentar o número de
mulheres e fazer com que o nível
de diversidade esteja equiparado
ao de outras zonas é uma
ferramenta eficaz para o DQA!

Lhors:
Governadores e
presidentes de clube
Biondi:
Comissão Distrital de
DQA

Lhors:
1° de julho
2017

Biondi:
Contínuo
30 de junho
de 2017

Recursos: Diversificando seu Clube e Encontrando
Novos Rotarianos
Aumentar a taxa de diversidade etária entre os
associados.



Lhors – Zona 11, táticas:
o Entrar em ação junto com jovens
profissionais.
o Fazer campanha voltada a jovens
profissionais.

Lhors:
Diretor Alloneau e
todos os membros
da equipe regional

Lhors:
1° de julho
2017

Biondi:
Biondi:
Contínuo
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Aumentar em pelo
menos 2 pontos
percentuais a
diversidade de
gênero entre os
associados de
clube.

Melhorar a
diversidade da faixa
etária dos
associados de
clube, aumentando
em pelo menos 2
pontos percentuais
o número de
rotarianos com
menos de 40 anos.



B.5

B.6

30 de junho
de 2017

Biondi – Zona 12, táticas:
o Um assistente se dedica
exclusivamente às novas gerações
e está em contato constante com
os governadores.

Recursos: Diversificando seu Clube e Encontrando
Novos Rotarianos
Aumentar a taxa de diversidade racial/étnica
entre os associados.
 Lhors – Zona 11, táticas:
o Formar parcerias com
organizações locais sem fins
lucrativos.
o Formar parcerias com empresas
do setor privado.

Melhorar em pelo
menos 2 pontos
percentuais a
diversidade
racial/étnica do
nosso quadro
associativo.

Lhors:
Governadores e
presidentes de clube

Recursos: Diversificando seu Clube e Encontrando
Novos Rotarianos
Realizar um grande projeto/evento para
rotarianos e não rotarianos que tenha um
componente que atraia os jovens, como
voluntariado, campanha de arrecadação de
fundos, oportunidade de networking, etc.





Lhors – Zona 11, táticas:
o Realizar evento relacionado a
projeto ou programa já existente.
o OU fazer evento em
comemoração ao centenário da
Fundação Rotária.

Biondi – Zona 12, táticas:
o Como todos os distritos na Zona
12 atualmente estão envolvidos
em um evento importante que
terá um grande impacto na
imagem do Rotary, nós falaremos
com os governadores para pedir
que organizem eventos que
envolvem rotarianos e amigos.

Lhors:
Diretor Allonneau,
rotarianos
responsáveis por tais
projetos ou
programas

Biondi:
Diretor
Governadores

Lhors:
1° de julho
2017

Lhors:
Usar pelo menos
um evento para
engajar rotarianos,
não rotarianos e
jovens
profissionais.

Biondi:

Recurso: Guia de Planejamento de Eventos no Brand
Center

Metas e táticas
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Responsabilidade

Previsão
para

Objetivos

alcance
da meta

C. Engajar associados
C.1

Aumentar o número de padrinhos de novos
associados.
 Lhors – Zona 11, táticas:
o Força-tarefa de Engajamento de
Jovens.
o Parceria Rotary-Rotaract.



C.2

Lhors:
1° de
julho 2017

Biondi:
Diretor
Comissão Distrital
de DQA,
Governadores

Biondi:
Contínuo
30 de
junho de
2017

Recurso: Indicação de Novos Associados
Aumentar a taxa de retenção de associados em
cada distrito.




C.3

Biondi – Zona 12, táticas:
o Enfatizar que cada clube deve ter
um plano de DQA e pelo menos
dois padrinhos.

Lhors:
Diretor Gérard
Allonneau
Alain Finix

Lhors – Zona 11, táticas:
o Promover projetos.
o Usar o nosso método de ensinar e
engajar os associados de forma
prática, através do envolvimento
em projetos.

Lhors:
DIRETOR Allonneau,
assistentes de CR

Biondi:
Comissão Distrital
de DQA

Biondi – Zona 12, táticas:
o O Plano Estratégico de DQA,
mencionado antes sob o item A2,
deve dar enfoque à retenção dos
atuais associados, além de
aumentar o quadro associativo.
Nós contataremos regularmente
os governadores para saber se o
plano está sendo cumprido.

Lhors:
1° de
julho 2017

Lhors:
Ter pelo menos cinco
propostas dos
governadores e exgovernadores da Zona
11 e de membros da
Força-tarefa de
Engajamento de
Jovens.

Melhorar a taxa de
retenção em pelo
menos 1 ponto
percentual.

Biondi:
Contínuo
30 de
junho de
2017

Recurso: Mantendo os Associados
Disseminar os resultados de quadro associativo e
retenção de associados pelo boletim zonal e
boletim sobre DQA e imagem pública. Divulgar os
números de aumento de quadro associativo
durante o Instituto Rotary.
Lhors:


Lhors – Zona 11, táticas:
o Divulgar projetos de destaque.
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Lhors:
2016-17

Lhors:
Quatro publicações
em 2016-17.

o

Falar sobre o uso de subsídios da
Fundação.



C.4

Biondi – Zona 12, táticas:
o Nós incentivaremos os
governadores a informarem
periodicamente seus clubes sobre
as tendências do quadro
associativo, e resultados em
relação ao alcance das metas.
Identificar aqueles com taxa de retenção abaixo
do referencial constante do plano de DQA.




C.5

Lhors – Zona 11, táticas:
o Supervisão a cargo dos
governadores.
o Envolvimento de presidentes de
clube>

CIPR Frédéric
Moline, CRFR
George Hardy

Biondi:
Comissão Distrital
de DQA
Governadores

Lhors:
Assistentes de CRs
Governadores
Biondi:
Diretor

Biondi – Zona 12, táticas:
o Monitorar as taxas de retenção
por meio de reuniões com os
governadores.

Biondi:
Contínuo
30 de
junho de
2017

Lhors:
1° de
julho 2017

Biondi:
Contínuo
30 de
junho de
2017

Recurso: relatório do progresso do distrito em
relação ao alcance da meta
Aumentar o número de pessoas cadastradas no
Meu Rotary e o seu uso.





Lhors – Zona 11, táticas:
o Promover o uso do Rotary.org.
o Envolver jovens profissionais em
nossos clubes.

Biondi – Zona 12, táticas:
o

Recurso: Como se Cadastrar ou Fazer o Login no
Meu Rotary
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Lhors:
Relatório de final de
ano.

Lhors:
CIPR Frédéric
Moline, Alain Finix e
membros da Forçatarefa de
Engajamento de
Jovens

Lhors:
1° de
julho 2017

Biondi:
Comissão Distrital
de DQA

Biondi:
Contínuo
30 de
junho de
2017

Aumentar o número
de associados no Meu
Rotary incentivando
os clubes a terem pelo
menos 50% dos seus
associados
cadastrados nesta
ferramenta digital.

