DECLARAÇÃO DE NORMAS DO INTERACT
O Interact é um programa estruturado do Rotary Internacional, aprovado pelo Conselho Diretor em
junho de 1962.
Observação: o Conselho Diretor estabeleceu e revê regularmente a "Declaração de Normas do Interact",
os "Estatutos Prescritos para o Interact Club" e o "Regimento Interno Prescrito para o Interact Club",
alterando estes documentos conforme necessário.
1.

O programa Interact foi desenvolvido e estabelecido pelo Rotary International. A autoridade pela
elaboração e execução dos dispositivos estatutários, requisitos de organização, normas de
procedimento, bem como a responsabilidade pela preservação do nome e logotipo do Interact, estão
sob a guarda do Rotary International.

2. O Interact Club é uma organização patrocinada por um Rotary Club, constituída por jovens de 12 a 18
anos de idade, com o propósito de proporcionar-lhes a oportunidade de trabalhar juntos em uma
confraternização mundial dedicada à prestação de serviços, ao desenvolvimento da compreensão
internacional e ao desenvolvimento de habilidades de liderança.
3. O Interact Club é organizado, patrocinado e supervisionado por um ou mais Rotary Clubs e é
estabelecido após a aprovação do governador depois de ser certificado e reconhecido pelo Rotary
International. Nenhum Interact Club poderá ser estabelecido e mantido de nenhum outro modo e sua
existência dependerá do patrocínio contínuo do Rotary Club patrocinador e do contínuo
reconhecimento do Rotary International.
4. É altamente recomendado que Interact Clubs mencionem após seu nome, “patrocinado pelo Rotary
Club de (nome)”.
5.

De acordo com a estrutura estabelecida pelo Rotary International, o Rotary Club patrocinador é
responsável pela organização do Interact Club e por lhe dar orientação e aconselhamento. Dentro da
estrutura estabelecida pelo Rotary International, cabe ao Rotary Club patrocinador a responsabilidade
de organizar o Interact Club e posteriormente dar orientação e conselhos a seus associados. O Rotary
Club tem também pleno controle sobre todas as atividades, normas e programas do Interact Club. O
Rotary Club patrocinador determina o formato da reunião do Interact Club e aprova qualquer mudança
neste sentido.

6. Quando o Interact Club for ligado a uma escola, o controle e aconselhamento proporcionados pelo
Rotary Club patrocinador serão exercidos em completa cooperação com as autoridades escolares, com o
entendimento de que esse clube estará sujeito às mesmas normas e regulamentos estabelecidos pelas
autoridades escolares para todas as organizações estudantis e atividades extracurriculares da escola.
7.

Todas as atividades, projetos e programas do Interact Club devem ser conduzidos de acordo com as
normas do Rotary International. A manutenção do patrocínio por um Rotary Club e do certificado de
organização perante o RI são condicionados ao cumprimento destes requisitos.

8. Todas as atividades on-line, como o site do clube e páginas de mídias sociais, deverão ser administradas
em conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis; o Rotary Club patrocinador deve obter o
consentimento por escrito dos pais ou responsáveis legais dos interactianos antes de sua participação
no Interact.
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9. Rotary Clubs e Interact Clubs devem se reunir pelo menos uma vez por ano com a finalidade de discutir
planos e objetivos para o próximo ano.
10. O Rotary International estabeleceu Estatutos Prescritos para o Interact Club que somente podem ser
alterados pelo Conselho Diretor do Rotary International. É requisito para a organização e certificação
de um Interact Club que este se comprometa a adotar os Estatutos Prescritos para o Interact Club e
todas as emendas subsequentes.
11. Todo Interact Club deve adotar um Regimento Interno de acordo com os Estatutos Prescritos para o
Interact Club e com as normas estabelecidas pelo Rotary International. Esse Regimento Interno está
sujeito à aprovação do Rotary Club patrocinador.
12. Interact Clubs podem ser patrocinados somente por Rotary Clubs pertencentes ao distrito em que eles
estão localizados.
13. Um Interact Club poderá ser organizado e patrocinado por mais de um Rotary Club, desde que:
a) o governador de distrito ateste, por escrito, que na sua opinião os melhores interesses do distrito,
dos Rotary Clubs envolvidos e do programa Interact seriam melhor servidos pelo patrocínio
conjunto;
b) uma porcentagem substancial de associados do Interact Club proposto seja da comunidade local;
c) a organização de dois ou mais Interact Clubs patrocinados por Rotary Clubs diferentes resultaria
em uma divisão forçada do que é essencialmente um único grupo de estudantes dentro da escola ou
comunidade;
d) uma Comissão Interact conjunta seja estabelecida, com representação de cada um dos Rotary Clubs
patrocinadores.
14. Cada associado do Interact Club concorde em obedecer aos dispositivos dos Estatutos e do Regimento
Interno do seu Interact Club.
15. No dia 30 de junho do ano rotário no qual o interactiano completar 18 anos, seu título de associado é
cancelado.
16. Os associados do Interact Club terão sua afiliação comprovada por meio de cartões de identificação com
o nome do Rotary Club patrocinador, fornecidos aos Interact Clubs pelo Rotary International por
intermédio dos Rotary Clubs.
17. O nome e logotipo do Interact são propriedade do Rotary International e protegidos para o uso
exclusivo dos envolvidos com o programa do Interact, inclusive Interact Clubs devidamente
estabelecidos e associados em dia com suas obrigações.
18. Associados de Interact Clubs têm o direito de usar e exibir o nome e o emblema do Interact de maneira
apropriada e digna durante o período de sua afiliação ao clube. Este direito é cancelado ao deixar o
clube ou se o clube for desativado.
19. O Interact Club pode ser desativado (a) pelo Rotary International, com ou sem o consentimento,
aprovação ou anuência do Rotary Club patrocinador, por não ter funcionado de acordo com os seus
Estatutos ou por outras causas, (b) pelo Rotary Club patrocinador, ou (c) pelo Interact Club por própria
deliberação.
20. Após a desativação de um Interact Club, todos os direitos e privilégios referentes ao nome e logotipo
não poderão mais ser usados pelo clube ou pelos associados, individual ou coletivamente.
21. Como norma, o Conselho Diretor não dá a qualquer indivíduo ou organização, exceto ao RI, o direito de
enviar circulares aos Interact Clubs com propósitos comerciais ou outros.

STATEMENT OF POLICY RELATING TO INTERACT BY BOARD OF DIRECTORS OF ROTARY INTERNATIONAL
October 2015

2

22. Governadores devem formar uma Comissão Distrital do Interact composta por número igual de
rotarianos e interactianos de várias partes do distrito, a fim de auxiliarem o governador na publicidade
do programa, na promoção da organização de novos Interact Clubs e na administração do programa no
distrito. Quando viável, ao formar a Comissão Distrital do Interact, deve-se cuidar para que haja
continuidade dos trabalhos, destacando um ou mais integrantes para um segundo mandato. A
Comissão Distrital do Interact, no desempenho de suas funções, deve consultar regularmente os
associados do Interact Club.
23. A organização do Interact além do âmbito de clube
a) Um distrito com dois ou mais Interact Clubs poderá eleger um representante distrital do Interact
dentre os seus associados. O método de eleição deve ser determinado pela Comissão Distrital do
Interact e pelo governador antes das eleições.
b) Todas as disputas eleitorais devem ser resolvidas localmente pelo governador com base nas normas
do distrito, e em consulta com o presidente da Comissão Distrital do Interact, sem a interferência
do Rotary.
c) O representante distrital do Interact será orientado e aconselhado pelo governador e pela Comissão
Distrital do Interact, ou outra comissão distrital. Ele deverá aconselhar, incentivar e inspirar os
Interact Clubs do distrito, especialmente com respeito a ampliar e intensificar o programa do
Interact localmente, ajudando a focalizar a atenção no potencial e nas realizações do programa no
apoio à compreensão internacional.
24. Reuniões do Interact além do âmbito de clube
a) As Conferências Distritais do Interact devem ser realizadas, sob a orientação da Comissão Distrital
do Interact, com um ou mais membros desta comissão. O representante distrital do Interact deve
ajudar a Comissão na organização destas reuniões e, sempre que possível, presidir tais reuniões.
b) O propósito de uma Conferência Distrital do Interact é proporcionar treinamento, incentivo,
esclarecimentos e inspiração aos Interact Clubs com relação à prestação de serviços à escola e à
comunidade, e focalizar atenção no potencial e nas realizações do Interact mundialmente em
benefício da compreensão internacional.
c) Nenhuma reunião de associados de Interact Clubs, além do âmbito de clube, tem qualquer poder
legislativo nem pode ser organizada ou dirigida de forma a aparentar ter tal poder. Entretanto, tal
reunião é uma oportunidade para expressar ideias que poderão ser úteis para aqueles que estão
envolvidos na administração do Interact em nível distrital ou em outros níveis.
d) O Rotary International não pagará as despesas com reuniões distritais do Interact, ou de
representantes distritais do Interact. O custo dessas reuniões deverá ser mínimo e dentro das
possibilidades financeiras dos participantes.
25. Financiamento das despesas do programa Interact
a) Todas as atividades distritais do Interact devem ser financiadas pelos Interact Clubs do distrito.
b) Nenhuma das despesas dos representantes distritais do Interact, Conferências Distritais do
Interact, reuniões dos Interact Clubs ou grupos de Interact Clubs será paga pelo Rotary
International.
c) As despesas de quaisquer reuniões dos Interact Clubs, ou grupos de Interact Clubs, devem ser
mantidas ao mínimo possível, e mesmo assim toda reunião deve ser eficiente e ter um programa
significativo.
d) É da responsabilidade dos Interact Clubs o levantamento dos fundos necessários para realizar o
programa do clube.
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e) Os Rotary Clubs patrocinadores dos Interact Clubs poderão prestar pequena assistência financeira,
de vez em quando, a seus Interact Clubs.
f)

Os Interact Clubs não devem pedir auxílio financeiro aos Rotary Clubs ou a outros Interact Clubs.

g) Os Interact Clubs não devem solicitar auxílio financeiro de pessoas, empresas ou organizações nas
suas respectivas comunidades, sem retribuir com algo de valor.
h) Quaisquer contribuições ou mensalidades dos interactianos devem ser mínimas e usadas apenas
para atender ao custo de administração do clube; os fundos para atividades e projetos
empreendidos pelos Interact Clubs devem ser angariados pelos clubes separadamente das
mensalidades.
i)

O Rotary Club patrocinador deve estabelecer normas financeiras para os Interact Clubs, para
garantir que todos os fundos sejam geridos de forma responsável, transparente e consistente com
as leis e regulamentos bancários do país. Isto deve incluir a supervisão de um adulto signatário em
todas as contas, e os planos para o desembolso de fundos em caso de desativação do Interact Club.
Além disso, essas normas devem incluir planos de gerenciamento financeiro para todas as verbas
arrecadadas para projetos humanitários.

26. Eventos multidistritais do Interact
Reuniões de interactianos de mais de um distrito, particularmente de distritos localizados em
diferentes países, devem ser realizadas sob a coordenação do governador, da Comissão Distrital do
Interact e do representante distrital do Interact do distrito anfitrião. Os encontros devem ser
aprovados com antecedência pelos governadores dos distritos envolvidos. Convites a governadores
para realizar eventos multidistritais do Interact devem ser acompanhados de:
a) data, local, propósito, programação e participantes do evento proposto;
b) cópia do orçamento previsto com a garantia de que os patrocinadores estão em posição de
assumir responsabilidade completa pelas obrigações contratuais e financeiras relativas ao
evento;
c) planos para que haja um adulto presente e detalhes sobre alojamento, caso necessário;
d) garantia de que o planejamento e a implementação da reunião proposta serão executados sob a
supervisão direta de rotarianos;
O clube ou distrito anfitrião deve ter seguro de responsabilidade civil para os eventos multidistritais, com
coberturas e limites apropriados à região. O comprovante da cobertura de seguro deve ser entregue ao
governador de qualquer distrito participante e ao RI mediante solicitação.
27. Seguro de viagem para interactianos
Clubes e distritos que convidam interactianos a participar de seus programas ou atividades realizados a
mais de 240 quilômetros de distância da residência do interactiano, poderão exigir que os pais ou
responsáveis legais de cada interactiano forneçam um seguro de viagem para este, que inclui coberturas
como assistência médica (ao viajar para fora do país fora de residência), evacuação médica de
emergência, repatriação de restos mortais e responsabilidade legal, com valores satisfatórios para o
clube ou distrito organizadores do evento. A cobertura deve valer a partir do momento da partida do
interactiano até o retorno para casa.
28. Por questão de princípios, os Interact Clubs não estão autorizados a associar-se com nenhuma outra
organização, não obstante os propósitos de tal organização.
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CÓDIGO DE CONDUTA PARA TRABALHOS COM JOVENS
O Rotary International se empenha em proporcionar um ambiente seguro para todos os participantes de
atividades rotárias. É da responsabilidade dos rotarianos, cônjuges e parceiros de rotarianos, bem como de
outros voluntários do Rotary, salvaguardar ao máximo o bem-estar das crianças e dos jovens com os quais
entram em contato, protegendo-os de qualquer abuso ou assédio físico, sexual e emocional.
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