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A Fundação Rotária é o melhor investimento possível à medida que
um plano de ação for colocado em prática.
Os Subsídios Globais sanam necessidades comunitárias reais e
somente são aprovados depois de uma avaliação rigorosa. Os
projetos são realizados de acordo com as informações obtidas
durante a Avaliação da Comunidade. As avaliações são a base de
todos os projetos humanitários, sejam eles de pequeno ou grande
porte, pois servem como um modelo para identificar soluções para
os problemas de uma comunidade. A Fundação Rotária está
fazendo a diferença e de forma ampla através do Subsídio em
Escala. Estes subsídios são competitivos e empregados para tratar
necessidades identificadas pela comunidade com bases em
evidências, beneficiando um elevado número de habitantes de
vasta área geográfica por meio de intervenção sustentável, com
impacto e resultados mensuráveis. A Fundação Rotária lançou os
Subsídios de Grande Escala, que financiam atividades com
potencial de crescimento lideradas por rotarianos, embasadas em
evidência e com sucesso comprovado. A ampliação de iniciativas de
eficácia comprovada beneficia um número maior de pessoas e
contribui ao desenvolvimento de normas e atividades sustentáveis.
Subsídios baseados em evidências significa que: Com intervenções
que já tenham demonstrado sucesso em causar mudanças;
Tenham relevância às necessidades, prioridades e instituições
locais e também aos beneficiários, é essencial identificar os pontos
fortes, as necessidades e os recursos de sua comunidade. Possam
ser ampliados com a ativação das pessoas e dos sistemas certos
para levar benefícios a novos lugares e grupos. Para avaliarmos a
necessidade de uma comunidade para um projeto em escala
devemos usar diferentes tipos de avaliações (Reuniões
comunitárias, Mapeamento das comunidades, Inventário de
recursos, Grupos focais, entrevistas, Pesquisas), podem ser usadas
todas em uma avaliação ou as que se aplicam para uma melhor
identificação com evidências claras e fortes. Identifique recursos,
habilidades, capacidades e prioridades. Rotary Clubs e distritos são
convidados a enviar propostas de programas totalmente
desenvolvidos, incluindo prova de
conceito, dados básicos de uma
avaliação da comunidade e planos de
monitoramento e avaliação contínuos.

Angela Rezende
Facilitadora

TREINAMENTO DISTRITO 4720
DEPOIMENTOS

«O Treinamento da CADRE foi muito importante
para o Distrito 4720, que passa a contar com uma
equipe para auxiliar os clubes na elaboração de
projetos. As explanações para o grupo foi
esclarecedora e a receptividade muito boa.»
Governador Ivan Farias de Oliveira
Vice Governador 2020-21 do D 4720.

SEMINÁRIO COM OS PRESIDENTES ELEITOS E GA’S NO DISTRITO 4670 Assim como vários distritos do Brasil, o D 4670 conta hoje com um número muito grande de
novos rotarianos, associados com menos de dois anos de clube; muitos desses associados
estão assumindo a cargos de liderança no próximo ano rotário.
Nosso distrito vem investindo pesado no treinamento e capacitação dos Presidentes e
Governadores Assistentes da gestão 2021/22. O objetivo é transmitir o máximo possível de
conhecimento e informações sobre Rotary e, principalmente, capacitar os companheiros no
que diz respeito à projetos, sejam eles financiados pela Fundação Rotária ou não.
Pensando nisso, o GDE4670 Israel Ody organizou um treinamento, que fazia parte do PETS e
GATS virtuais, onde a equipe de facilitadores do modelo da CADRE Distrital promoveu estudos
de casos de projetos de Subsídio Global; nesse treinamento, Presidentes Eleitos e os futuros
Governadores Assistentes puderam avaliar na prática todas as etapas de desenvolvimento de
projetos, desde a avaliação das necessidades da comunidade até a sustentabilidade deles.
Como treinamento, foi fundamental para que os dirigentes de clubes passassem a conhecer a
metodologia dos projetos, se utilizar das ferramentas que a FR oferece para avaliação e
desenvolvimento de projetos de impacto e alinhados com as áreas de enfoque e também
puderam entender o papel das CADRES distritais e da CADRE nacional e aproximar os clubes da
estrutura distrital de apoio à implantação de projetos. Nas palavras do GD Israel, foi um “abrir
de olhos para todas as possibilidades que a Fundação Rotária oferece e uma ferramenta
fantástica para a implementação de bons projetos, sustentáveis, duradouros e de impacto nas
nossas comunidades”.
Irina Ody
Coordenadora da CADRE - Distrito 4670

Realize também no seu
Distrito um seminário com
Presidentes e GA’s

Seminário realizado: 4720
Seminário programado: 4590
Contate-nos!
Eduardo Arienzo
eduardo.arienzo@outlook.com
+55 11 98152-5610

Treinamentos
já realizados
à distância

Já realizamos os treinamentos
à distancia nos distritos
4621, 4560, 4510, 4590, 4521, 4480,
4760, 4670, 4470, 4660 , 4571 e 4720
Doze Distritos já participaram deste processo.

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

MAIS UM GIRO DA RODA ROTÁRIA SE APROXIMA

"A equipe de facilitadores do Modelo da CADRE Distrital parabeniza os Governadores
2020-21 pelo brilhante e perseverante trabalho realizado neste difícil ano rotário 2020-21.
Um ano diferente, com muitas dificuldades, mas que com a dedicação e compromisso dos
Governadores, o Rotary pôde abrir oportunidades e seguir adiante com a sua missão.
Um novo ano rotário se iniciará em breve, 2021-22. Um ano em que reafirmaremos o
nosso ideal de servir e com isso transformar vidas. Desejamos muito sucesso aos
Governadores 2021-22 . Que neste ano projetos eficazes e com elevado impacto possam
ser a mola propulsora desta transformação, gerando uma inigualável imagem pública de
nossa organização e a modificação necessária a nós e as nossas comunidades.

Eduardo Arienzo e Equipe de Facilitadores

12 a 16 junho
2021

INSCREVA-SE JÁ
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.

