Por que organizar Núcleos Rotary
de Desenvolvimento Comunitário?
“Os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário
são locais. Eles são parte da comunidade, ajudam
a mobilizá-la, garantem que as necessidades locais
sejam atendidas e se beneficiam dos resultados de
seu trabalho. Seu compromisso é com a sustentabilidade. Os projetos de NRDCs financiados por subsídios
garantem que a comunidade continue se beneficiando por muito tempo após o término do apoio direto
do Rotary.”

— Ron Denham, ex-governador de distrito e fundador do
Grupo Rotarianos em Ação pela Água e Saneamento.

Para mais informações, visite
www.rotary.org/pt/rcc, entre em
contato com o presidente
da Comissão Distrital de NRDCs
ou fale conosco pelo e-mail
rotary.service@
rotary.org.
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Entre em ação
Os NRDCs podem ser formados em qualquer lugar
onde exista um Rotary Club ativo. Conecte-se com as
pessoas de sua comunidade, pergunte quais desafios
elas estão enfrentando e as incentive a entrar em ação.
Uma vez que você encontrar um grupo de possíveis
integrantes, preencha o formulário de organização
de NRDC (disponível on-line) e o envie para o Rotary
International oficializar o grupo.
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Soluções comunitárias
para desafios locais

ÁREAS DE
ENFOQUE

Os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário
(NRDCs) são grupos de homens e mulheres que trabalham em parceria com nossos clubes para melhorar
suas comunidades. Cada Núcleo é patrocinado por
um Rotary Club, assim como no caso de Rotaract e
Interact Clubs, que atua como parceiro em projetos
humanitários.
Alguns NRDCs são criados especificamente para
realizar um projeto, enquanto outros buscam resolver problemas maiores. Eles também definem suas
próprias metas com base nas necessidades específicas de suas comunidades. Como representantes da
população beneficiária, os membros de NRDCs trazem
entusiasmo, criatividade e sustentabilidade para os
projetos que desenvolvem e implementam. Os Núcleos
oferecem soluções comunitárias para desafios locais.
Qualquer adulto não rotariano que compartilha o compromisso do Rotary de servir pode se tornar membro
de um NRDC. A estrutura dos Núcleos é flexível e pode
mobilizar todos os tipos de voluntários. Suas reuniões
normalmente ocorrem uma ou duas vezes por mês e
as cotas, se houver, tendem a ser mínimas. Este tipo de
flexibilidade promove a diversidade de seus membros
e permite que eles se concentrem exclusivamente em
projetos humanitários. Os NRDCs proporcionam aos
seus membros a oportunidade de colaborar com
rotarianos e desenvolver habilidades de liderança.

Atividades de NRDC no mundo
Temos NRDCs em todos os lugares onde nossa
organização está presente: em áreas urbanas e rurais,
em países desenvolvidos e em desenvolvimento.
Veja alguns exemplos de suas atividades:
• Japão: o NRDC de Handa trabalha com escolas locais
para oferecer cursos para jovens sobre preparação para
casos de catástrofes. As atividades incluem primeiros
socorros, construção de banheiros portáteis e preparação de refeições de emergência.
• Quênia: o NRDC de Cura Village fundou um orfanato
para crianças cujos pais morreram de aids. Muitas das
crianças são soropositivas.
• Estados Unidos: o NRDC de Parker oferece experiências
enriquecedoras para adolescentes e adultos com
necessidades especiais.
• Guatemala: o NRDC de Peña Blanca está trabalhando
para estabelecer um sistema hídrico e um centro de
saúde para os moradores de uma comunidade rural
vizinha.

