
RRD
Rede de Recursos Distritais

MODELO DA
CADRE DISTRITAL

Abril  2021 - Informativo 10

Holger Knaack
Presidente de RI 2020-21

Mário César de Camargo
Diretor de RI

Marcelo D.Haick
Curador da Fundação Rotária

Facilitadores por
Distritos atendidos

Distritos 4440, 4521, 4530,
4560, 4571, 4751, 4760

Cláudio Loureiro
Distrito 4420

Eduardo Arienzo 
Distritos 4630, 4640, 4510,

4590, 4540

Luiz Paes de Camargo
Distritos 4470, 4563, 4621, 

4770, 4480

Marco Antonio Cortez 
Distritos 4652, 4660, 4670, 4680,

4700, 4710, 4730, 4740, 4780 

Vera Canto Bertagnoli
Distritos 4391, 4490, 4500, 4720 

Angela Maria Rezende

A origem dos projetos em escala data de 2013, quando Subsídios 

Globais ampliaram o escopo e amplitude dos nossos projetos com a 

finalidade de aumentar o impacto dos mesmos nas comunidades 

beneficiadas. Em 2016 foi solicitado à Fundação Rotária que fossem 

idealizados subsídios que pudessem ser “escalonáveis”, ou seja, 

projetos que a partir de uma base pudessem ser expandidos e 

desenvolvidos, atingindo uma área geográfica e um número de 

beneficiados maiores.

Buscou-se com isso uma alternativa de financiamento de projetos em 

“escala” e que pudesse proporcionar alto impacto na sua efetivação, 

tornando-se um atrativo para a captação de parceiros e uma forma de 

alavancar o desejo dos rotarianos em servir. Quando pensamos em 

“escala” relacionamos a amplitude da respectiva ação com a solução 

apresentada. Um projeto que atende a uma comunidade específica 

tem uma escala de solução ”local” enquanto que um projeto que 

atende uma região tem uma escala “regional”. 

Dar “escala” a um projeto já existente é agregar fatores novos a ele para 

que o impacto gerado com esta ação seja ainda maior. Outra 

possibilidade é expandir este mesmo projeto para outras regiões 

fazendo assim com que sejam beneficiadas um maior número de 

pessoas. Dessa forma, projetos em escala são desenvolvidos a partir 

de evidências já obtidas em intervenções que já demonstraram 

sucesso com base em ações que sejam relevantes e que possam ser 

ampliadas pelo engajamento dos envolvidos, de processos que 

possam ser implementados dentro dos parâmetros de 

monitoramento e avaliação definidos em programas da Fundação 

Rotária e que estejam alinhados com as áreas de enfoque.

Resumindo, para o Rotary,  ampliar escala significa tomar medidas 

deliberadas, em parceria com outros, para aumentar o impacto de 

iniciativas que tenham sucesso comprovado e estejam alinhadas as̀ 

nossas causas (aŕeas de enfoque) para ajudarmos um nuḿero maior 

de pessoas e promovermos o desenvolvimento de diretrizes e 

programas que causem mudanca̧s duradouras. Os associados do 

Rotary podem usar seus conhecimentos, conexo~es e recursos 

coletivos para ampliar a escala dos seus projetos.

Os met́odos para ampliar a escala de uma iniciativa são:

a) estender a cobertura geograf́ica para incluir novos locais,

b) aumentar o escopo da cobertura para alcanca̧r mais pessoas nos 

grupos e aŕeas atualmente atendidos,

c) incluir novos segmentos de beneficiaŕios (grupos de pessoas a quem 

servimos),

d) expandir a definica̧~o do problema, aplicando uma inovaca̧~o a 

problemas novos.
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PROJETOS EM ESCALA ?  CONHEÇA



Treinamentos
já realizados
à distância

Já realizamos os treinamentos 
à distancia nos distritos

Seja mais um Distrito a receber 
treinamento.  Contate-nos.

4621, 4560, 4510, 4590, 4521, 4480,
4760, 4670, 4470, 4660 e 4571.

Onze Distritos já participaram deste processo.

A elaboração de um projeto em escala passa por um processo de análise técnica das 

necessidades comuns das várias comunidades envolvidas. Esta análise é extremamente 

importante para que possamos alcançar o impacto esperado e os objetivos desejados.

 

Pensando nisso está em fase de criação um grupo técnico de rotarianos para auxiliar 

nesta importante etapa para o desenvolvimento de um projeto em escala. 

Com essa estrutura auxiliar a nossa organização pretende dar o suporte adequado para 

que, em breve, seja realizado um projeto em escala que possa atender a várias regiões ao 

mesmo tempo, atendendo de forma simultânea várias comunidades, amplificando o 

impacto das nossas ações, fortalecendo ainda mais a nossa imagem pública e ratificando 

a nossa missão para com a humanidade. 

Junte-se a nós, sua participação será muito importante.

Essa Convenção será imperdível, oferecendo mais oportunidades inovadoras de aprendizado e engajamento 

com membros da família Rotary do mundo inteiro. Faça contatos nos lounges, conheça parceiros em potencial 

e participe de todas as atividades que puder.

Preço promocional: US$ 49* até 7 de maio, às 23h59 (horário de Chicago)

US$ 65 entre 8 de maio e 16 de junho

*Para aproveitar o preço especial de US$ 49, a inscrição precisa ser paga integralmente entre 16 de abril e 7 de maio.

As inscrições também estão abertas para os encontros pré-convenção do Rotaract, de Dirigentes do 

Intercâmbio de Jovens e das Comissões Interpaíses, que acontecerão nos dias 10 e 11 de junho de 2021, ao 

custo de US$ 20 cada.

Tanto os encontros pré-convenção quanto a Convenção incluem acesso à Casa da Amizade Virtual.

SUPORTE PARA PROJETOS EM ESCALA

12 a 16 junho 
2021

INSCREVA-SE JÁ



O subsídio de US$2 milhões 

foi outorgado à Parceria pelo Fim da 

Malária na Zâmbia, programa liderado 

por um Rotary Club; US$4 milhões 

adicionais foram contribuídos pelos 

outros parceiros: Fundação Bill e Melinda 

Gates e Visão Mundial EUA.

A Fundação Rotária está dando um impulso significativo à 

luta contra a malária na Zâmbia, outorgando um Subsídio de 

Grande Escala de US$2 milhões para a ampliação de um 

programa com sucesso já comprovado. Liderada por 

rotarianos, a Parceria pelo Fim da Malária na Zâmbia usa um 

modelo local de trabalhadores da área da saúde que está 

sendo eficaz na resposta a casos de malária e combate à 

transmissão da doença. O programa visa reduzir em 90% os 

casos de malária em dez distritos localizados em duas 

províncias do país.

A malária, doença prevenível causada por um parasita que se 

propaga através das picadas de mosquito, continua sendo 

uma das principais causas de doenças e mortes no país 

africano, especialmente entre gestantes e crianças.

Com este subsídio, a Parceria pelo Fim da Malária na Zâmbia 

poderá fortalecer o sistema de saúde do país, trabalhando 

com autoridades nacionais de todos os níveis, treinando 380 

funcionários da área médica e capacitando e equipando 

mais de 2.500 novos trabalhadores da saúde comunitários. 

Isso aumentará o acesso a diagnóstico e tratamento de 

malária para mais de 1,3 milhão de pessoas em áreas 

extremamente afetadas das províncias Central e Muchinga, e 

contribuirá grandemente aos esforços nacionais para 

eliminar a doença.

Liderado pelo Rotary Club de Federal Way, EUA, o programa 

reúne associados locais do Rotary e organizações parceiras 

que compartilham do mesmo objetivo: combater a malária 

na Zâmbia. Além disso, a Fundação Bill e Melinda Gates e a 

Visão Mundial EUA são copatrocinadores do programa e 

doaram US$2 milhões cada, aumentando o total do 

financiamento para US$6 milhões. 

“Este projeto complementa e fortalece o trabalho do governo 

zambiano para eliminar a malária no país”, diz Philip 

Welkhoff, diretor do programa de combate à malária da 

Fundação Bill e Melinda Gates. “Estamos felizes em expandir 

nossa parceria de longo prazo com o Rotary e a Visão 

Mundial para avançar o progresso em comunidades remotas 

e eliminar a malária na Zâmbia.”

Para diagnosticar e tratar os moradores, os agentes da saúde 

serão equipados com kits para testes rápidos, 

medicamentos contra a malária, lancetas para punção de 

dedos, e materiais educacionais. Eles também receberão 

bicicletas para chegarem às comunidades e telefones 

celulares para reportarem dados e casos da doença ao 

sistema de saúde nacional. O compartilhamento de 

informações locais e nacionais e o apoio contínuo à rede de 

trabalhadores da saúde são fatores essenciais para o 

programa fortalecer o atendimento médico nas províncias e 

combater a malária em longo prazo.

“Ao capacitar voluntários selecionados pelos próprios 

membros da comunidade, o projeto conecta moradores em 

áreas com atendimento médico precário a pessoas em que 

confiam”, explica Bill Feldt, associado do Rotary Club de 

Federal Way.

"Este modelo de atendimento médico é comprovadamente 

eficaz e financeiramente sustentável, e trará proteção 

duradoura ao reduzir e eliminar esta doença localmente”, diz 

Feldt, que há mais de dez anos está envolvido nos esforços 

do Rotary para controlar a malária na África Subsaariana. 

John Hasse, diretor da Visão Mundial na Zâmbia, informa que 

um dos pontos-fortes do programa é a utilização de 

trabalhadores da saúde das comunidades locais. “Uma 

estratégia local comprovadamente eficaz é exatamente o 

que é necessário para reduzir os casos de malária e acelerar 

o processo para que a Zâmbia fique livre da malária”, explica 

ele.  

Com a pandemia de covid-19, os líderes do programa estão 

preparados para propiciar um ambiente seguro aos 

trabalhadores da saúde e membros da comunidade. Serão 

seguidos todos os protocolos recomendados pela OMS e 

governo zambiano, como distanciamento social, 

treinamentos e fornecimento de equipamento de proteção 

pessoal. Além disso, uma vez que a vacina contra a covid-19 

estiver disponível na Zâmbia, os trabalhadores da saúde 

mobilizarão as comunidades para que os moradores sejam 

vacinados.

Métodos bem-sucedidos para ampliar a 

escala de um programa

A Parceria pelo Fim da Malária na Zâmbia é a primeira 

iniciativa a receber um Subsídio de Grande Escala da 

Fundação Rotária. Por meio deste subsídio, US$2 milhões 

serão outorgados anualmente para ampliar a escala de um 

programa humanitário liderado por um clube ou distrito do 

Rotary que tenha sucesso comprovado na implementação 

de mudanças. O financiamento permite que programas 

baseados em evidências e alinhados a uma ou mais áreas de 

enfoque do Rotary sejam ampliados no período de três a 

cinco anos para beneficiar um número bem maior de 

pessoas e promover a criação de diretrizes que aumentem a 

sustentabilidade. Os Subsídios de Grande Escala permitirão 

que associados do Rotary realizem programas mais amplos e 

eficazes em parceria com entidades experientes — e 

compartilhem os conhecimentos e resultados da ação com 

outros Rotary Clubs.

“Os Subsídios de Grande Escala do Rotary estão incentivando 

nossos associados a pensarem grande e trabalharem com 

outras organizações para encontrar soluções abrangentes 

para grandes problemas”, disse o chair da Fundação Rotária, 

K.R. Ravindran. "O poder do Rotary é amplificado quando 

formamos parcerias com organizações semelhantes à 

nossa."
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