Sumário Executivo do Plano Regional para
Desenvolvimento do Quadro Associativo (DQA) e
Plano de Ação de 2015-16
Região: América Latina – Zonas 21A, 22 e 23
Perfil
Região
Zonas
Diretor
Líder de projeto
Coordenadores do Rotary

América Latina
21A, 22 e 23
José Ubiracy Silva
EGD Kleber Carvalho Toscano – D-4500
Salvador Rizzo-Tavares, Zona 21A
José Fonseca, Zonas 22A e 23
César Scherer, Zonas 22A e 23A
Henrique Vasconcelos, Zona 22B
Daniel Elicetche, Zonas 23B e C

Resumo executivo
Metas/objetivos
A. Fortalecimento de clubes






Formação de equipes exclusivas para este assunto
nos clubes e distritos
Utilização do Rotary Club Central e outros recursos
rotários
Avaliação de clubes e planejamento estratégico
Aumento da conscientização sobre os Rotary Clubs
nas comunidades

B. Recrutamento
 Crescimento de clubes
 Diversidade de gênero, etnia e idade








C. Engajamento
 Satisfação do associado
 Retenção





Indicadores de desempenho
Ter 100% dos distritos com um presidente
designado para a Comissão de DQA
Garantir que 30% dos clubes estipulem e
acompanhem o alcance de no mínimo 15 metas no
Rotary Club Central

Garantir que cada distrito abra no mínimo um novo
Rotary Club
Aumentar a diversidade de gênero na associação em
pelo menos 2%
Aumentar a diversidade etária na associação em
pelo menos 2% com o crescimento do número de
rotarianos abaixo de 40 anos de idade
Aumentar o número de padrinhos de novos
associados em pelo menos 1%
Aumentar o número da taxa de retenção em pelo
menos 1%
Aumentar o número de usuários do Meu Rotary
pedindo aos clubes que se esforcem para ter no
mínimo 50% de seus associados cadastrados

Plano Regional para DQA de 2015-16: América Latina – Zonas 21A, 22 e 23

Plano de ação para 2015-16
Objetivos e táticas

Responsabilidade

Data
prevista

Meta

A. Fortalecimento de clubes
A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

Providenciar para que os distritos tenham um
presidente para a Comissão de DQA.
 Propor aos Governadores a criação de um
grupo de trabalho em todos os distritos para,
em consonância com o Governador, motivar
os presidentes de clubes a terem sua
Comissão do DQA atuante e motivadora.

Possibilitar treinamento aos membros da Comissão
de DQA para que deem suporte aos clubes. Fornecer
modelos e descrições de responsabilidades para as
diferentes funções dentro desta comissão no âmbito
de clube e distrito.
 Através de uma Força Tarefa especialmente
designada, realizar Fóruns e Seminários
Distritais em todos os distritos das zonas
abrangentes, independentemente dos
Seminários Regionais, com a finalidade de
capacitar as Comissões do DQA para o
cumprimento das metas de crescimento
estipuladas.

Ajudar os clubes no estabelecimento e
acompanhamento de metas no Rotary Club Central.
 Através dos Seminários Regionais com a
participação Direta dos Coordenadores do
DQA estimular os clubes ao cumprimento
desta meta.
Ajudar os clubes na atualização de seus websites,
páginas de mídias sociais e materiais de imagem
pública.
 Da mesma forma com o projetado no item
A.3 motivar os presidentes de Comissões da
Imagem Pública a instituírem suas páginas de
mídias sociais em pleno funcionamento.
Ajudar os clubes na condução de avaliações e
formulação por escrito de estratégia de quadro
associativo que atravesse vários anos.
 Propor aos presidentes a elaboração de
mapas de acompanhamento e avaliação com
o fim de facilitar o alcance das metas
estipuladas.

Diretor, CR

Marcar teleconferências, webinars, etc., para falar
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1° de
julho

Ter 100% dos distritos
com um presidente
designado para a
Comissão de DQA

A força Tarefa Especial
atuará realizando
reunões e Seminários
em Distritos e Clubes
visando uma
conscientização dos
governadores e
rotarianos para a
função que estão
exercendo ou irão
exercer.

Garantir que 30% dos
clubes estipulem e
acompanhem o
alcance de no mínimo
15 metas no Rotary
Club Central
Conseguir com que
30% dos clubes
renovem seus
websites, páginas de
mídias sociais e
recursos de imagem
pública
Conseguir com que
30% dos clubes
avaliem as suas
necessidades e
formem estratégia de
DQA que atravesse
vários anos
Como forma de

sobre estratégias, desafios e como alavancar o
desenvolvimento do quadro associativo.
 No Brasil utilizaremos o recurso Skype para
esse tipo de reunões.

Plano Regional para DQA de 2015-16: América Latina – Zonas 21A, 22 e 23

minorar as despesas,
o recurso Skype irá
atender às expectivas
dessas
teleconferências e
webinars

Objetivos e táticas

Responsabilidade

Data
prevista

Meta

B. Recrutamento
B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

Fazer uma pesquisa entre os associados em cada clube
para determinar seu nível de satisfação. Orientar
governadores indicados e eleitos, e presidentes de
clube, a avaliarem e implementarem ações que
aumentem o nível de satisfação dos associados.
 Motivar os Governadores a realizarem este
trabalho através da sua Comissão Distrital do
DQA junto a todos os clubes e, se possível,
remeterem aos Coordenadores Regionais.
Incentivar e apoiar os distritos a fundarem novos
Rotary Clubs.
 Com a participação da Força Tarefa para o
DQA ralizar reuniões especiais visando o
incremento de pelo menos 1 novo clube
Aumentar a diversidade de gênero no quadro
associativo dos clubes.
 Motivar os presidentes das Comissões de DQA
a cumprirem a meta do aumento da
diversidade de gênero como forma de
melhorar as relações de trabalho e
conhecimento entre os associados .

Aumentar a diversidade etária no quadro associativo
dos clubes.
 Motivar os presidentes das Comissões de DQA
a cumprirem a meta do aumento da
diversidade de gênero como forma de
melhorar as relações de trabalho e
conhecimento entre os associados .
Aumentar a diversidade étnica/racial no quadro
associativo dos clubes.
 Motivar os presidentes das Comissões de DQA
a cumprirem a meta do aumento da
diversidade de gênero como forma de
melhorar as relações de trabalho e
conhecimento entre os associados .

Realizar um grande evento ou projeto para envolver
rotarianos e não rotarianos visando atrair jovens
profissionais. Algumas ideias são evento de
networking, campanha de arrecadação de fundos,
projeto humanitário, etc.
 Estudar, juntamente com o Governador, a
realização de um evento que possa chamar a
atenção da comunidade e motivar jovens
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Abrangência dos
clubes de todos os
distritos na nossa
área de atuação.

Garantir que cada
distrito abra no
mínimo um novo
Rotary Club
Aumentar a
diversidade de
gênero na associação
em pelo menos 2%

Aumentar a
diversidade etária na
associação em pelo
menos 2% com o
crescimento do
número de rotarianos
abaixo de 40 anos de
idade
Aumentar a
diversidade
étnica/racial na
associação em pelo
menos 2%

Realizar um evento
anual em cada
distrito com a
finalidade de Mostrar
o Rotary à
comunidade e seus
efeitos benéficos
para a população

profissionais a ingressarem no Rotary Club
local.
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como um todo.

Objetivos e táticas

Responsabilidade

Data
prevista

Meta

C. Engajamento
C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

Aumentar o número de padrinho s de novos
associados.
 Criar um Projeto para Recuperação de Clubes
deficientes, (clubes com menos de 20, menos
de 15 e menos de 10 associados) instituindo
um Premio, junto com o Governador para que
os clubes tenham o incremento no seu
quadro de pelo menos 1,5% motivando os
rotarianos a apadrinharem novos sócios.
Aumentar a taxa de retenção em cada distrito.
 Através do Plano de Recuperação, manter
uma retenção positiva de 1% nos clubes
localizados em todas as Zonas de atuação dos
Coordenadores Regionais

Aumentar o número
de padrinhos de
novos associados em
pelo menos 1%

Divulgar o número de associados e taxa de retenção
no boletim zonal geral e/ou no boletim zonal de
imagem pública/DQA. Informar durante o Instituto
Rotary todos os sucessos obtidos em DQA.
 Trabalho a ser feito no site dos Coordendores
Regionais e na Carta Mensal do Governador
para que esses números e dados possam
servir de acompanhamento do DQA, FR,
Imagem Pública, Pólio Plus e Doações
Extraordinárias.
Utilizar o relatório de viabilidade e crescimento dos
clubes para identificar aqueles com taxa de retenção
abaixo do referencial aceitável.
 Trabalho de acompanhamento dos
Coordenadores Regionais junto aos
Governadores de Distritos para ajudar a
melhoria do incremento das taxas de
admissão e retenção de sócios.
Aumentar o nível de cadastramento e uso do Meu
Rotary.
 Coordenadores Regionais irão motivar
Governadores de Distritos e Presidentes das
Comissões Dsistritais a atuarem junto às
respectivas Comissões de Clubes para utilizar
com mais ênfase o Meu Rotary.

Desenvolvimento e
manutenção de sites
para todos os
Coordenadores
Regionais (DQA, FR,
Imagem Pública, Pólio
Plus e Doações
Extraorinárias)

Ajudar os clubes e rotarianos na elaboração da sua
história rotária.
 Coordenadores e Governadores devem
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Aumentar o número
da taxa de retenção
em pelo menos 1%

Fazer um
acompanhamento
bimensal e encontrar
recursos para as
correções e alcance
das metas previstas.

Aumentar o número
de usuários do Meu
Rotary pedindo aos
clubes que se
esforcem para ter no
mínimo 50% de seus
associados
cadastrados nesta
ferramenta
Demonstrar de forma
permanente a
importância da

implementar um plano para que os clubes
levantem informações que possam ser
utilizadas na elaboração de sua história.
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perpetuação da
nossas história.

