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Subsídios Globais 
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SUBSÍDIOS GLOBAIS 

Os Subsídios Globais da 

Fundação Rotária visam apoiar 

projetos auto-sustentáveis de 

grande porte em uma das seis 

áreas de enfoque. 
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SUBSÍDIOS GLOBAIS 

Patrocinam bolsas de 

estudos,equipes de formação 

profissional e projetos 

sustentáveis que tenham metas 

mensuráveis,baseiam-se nas 

necessidades da comunidade. 
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SUBSÍDIOS GLOBAIS 

Contam com pelo menos um clube 

ou distrito no país onde será 

realizado o projeto(parceiro local 

principal) e pelo menos um clube 

ou distrito no exterior( parceiro 

internacional principal). 
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SUBSÍDIOS GLOBAIS 

Os subsídios globais são financiados 

pela Fundação Rotária através do Fundo 

Mundial e variam de US$15.000 a 

US$400.000. A Fundação equipara 50% 

das doações em dinheiro de clubes e 

distritos e 100% das contribuições de 

FDUC.Subsídios globais devem tem um 

orçamento mínimo de US$30.000. 
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POR ONDE COMEÇAR? 

 
Identificar melhores práticas para 

criação de projeto; 

Desenvolver um plano para 

implementação de projeto; 

Estipular metas mensuráveis; 
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PROJETOS  

• Antes de iniciar um projeto financiado 

por subsídio, determinem o que a 

comunidade precisa usando o guia   

Ferramentas para Identificar as 

Necessidades da Comunidade. 

- Identifiquem possíveis projetos com 

base nos resultados da avaliação. 
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PROJETOS GLOBAIS 

•  - Consultem os princípios gerais 
das áreas de enfoque para 
determinar se o projeto está 
alinhado a pelo menos uma das 
metas sendo, portanto, elegível 
a Subsídio Global. 
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SUSTENTABILIDADE 

• - Projetos sustentáveis fornecem 

soluções duradouras para 

problemas da comunidade e são 

apoiados pelos moradores locais 

mesmo depois de esgotados os 

fundos do subsídio. 
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SUSTENTABILIDADE 
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PROJETOS GLOBAIS 

• Forme uma equipe de projeto forte : 

• • Como gerenciar modificações ao seu 

plano de projeto; 

• • Obtendo financiamento para seu 

projeto de Subsídio Global; 

• • Definindo um orçamento e 

supervisionando as finanças do projeto; 
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PROJETOS GLOBAIS 

• - Como engajar a comunidade em seu 

projeto; 

• - Considerem incluir outras 

organizações no projeto que possam 

fornecer conhecimentos técnicos ou 

treinamento.  
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PROJETOS GLOBAIS 
 

•  - Um Memorando de 

Entendimento deve ser firmado 

entre os clubes parceiros e a 

organização colaboradora antes 

de iniciar o projeto. 
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PROJETOS GLOBAIS 

• -É importante documentar os 

papéis e responsabilidades das 

organizações colaboradoras, 

fornecedores selecionados e 

outros participantes no projeto. 
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GERENCIAMENTO 

• Tenham, por escrito, um plano de 

gerenciamento financeiro de clube 

que garanta a supervisão do 

projeto e administração 

consistente dos fundos do 

subsídio. Tal plano deve ser 

revisado regularmente. 
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CHECKLIST: 

• Avaliar a necessidade da comunidade; 

• Motivar os beneficiários a terem o 

senso de propriedade do projeto; 

• Dar treinamento à comunidade; 

• Procurar adquirir recursos locais; 

• Identificar apoio na comunidade;  

• Monitorar e avaliar; 
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CICLO DO PROJETO 
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CICLO DO PROJETO 
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PROCURA-SE PARCEIROS 
Ideas.rotary.org 

www.matchinggrants.org 
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RECURSOS 
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MATERIAIS 
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JUNTOS PODEMOS ALCANÇAR O SUCESSO 
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FERRAMENTAS DE APOIO – CADRE distrital 
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PARCERIAS 
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 Lista de itens 
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PARCERIA 

Título 

Texto 

Subtítulo 

 Lista de itens 
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FEIRAS DE PROJETOS  
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BUSCANDO PARCEIROS 
 

•   
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24 DE OUTUBRO 
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OBRIGADA! 

ANGELA REZENDE 

angelarotary@bol.com.br 

angelarotary4580@gmail.com 

31-999874118 
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