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Os clubes fazem um trabalho fantástico na implantação de um projeto que
transformam vidas em uma determinada comunidade e quando o projeto é
entregue o que fazer?
Ao contrário do que muitos pensam, o término do projeto não se dá com a
entrega do relatório final à Fundação Rotária. O clube deve avaliar o impacto
do projeto naquela comunidade mensurando dados quantitativos e
analisando dados qualitativos decorrente da implementação do projeto na
comunidade. Temos que avaliar se o projeto vem se sustentando e que
benefícios está trazendo para aqueles que se utilizam do projeto. Tais dados
são fundamentais para que possamos fazer a boa imagem pública do projeto
e para que possamos manter informados os nossos parceiros sobre os
benefícios gerados pelo investimento realizado. Mantendo a comunidade e
os parceiros envolvidos informados sobre o andamento do projeto com os
resultados diretos e indiretos alcançados, podemos alavancar investimentos
e novos parceiros para projetos futuros. A análise do benefício obtido não
pode se limitar somente àqueles que se beneficiam (resultado direto) mas
também àqueles indivíduos que se encontram próximos ou que possuem
algum relacionamento com o beneficiado (resultado indireto). Para tanto
devemos estabelecer mecanismos de pesquisas e avaliações para mensurar
tais impactos.
O envolvimento dos associados do clube neste acompanhamento é muito
importante, pois mantem os associados motivados diante dos resultados
alcançados, fazendo com que tenhamos uma condição de estabilidade do
quadro associativo e até de crescimento. Este acompanhamento pós
implementação ou pós fechamento com a Fundação Rotária possibilita um
fortalecimento entre todos os envolvidos (Instituição beneficiada,
comunidade e parceiros possíveis), possibilitando que projetos maiores na
estrutura e no impacto a ser gerado possam ser construídos um após outro.
Este processo vai de encontro com os pilares da nossa organização bem
como com a nossa visão de futuro.
Ao terminar seu projeto, mantenha pelo menos um grupo de associados
envolvidos em buscar informações sobre os efeitos da sua implementação na
comunidade, divulgando-as ao clube e à sociedade, pois este mecanismo
realimenta a energia do companheirismo existente no associado e fomenta a
união de esforços para novos desafios cada vez mais impactantes na
comunidade. Projetos são dinâmicos e é através da análise daqueles já
desenvolvidos que podemos corrigir falhas e melhorar os indicadores de
novos projetos a serem realizados.
Terminei meu projeto, e agora? Continuo a trabalhar com ele…..

Eduardo Arienzo
Coordenador do Modelo da CADRE Distrital - RRD

ENTREVISTA - Dante Bachi Junior

Na sua visão, em que a CADRE Distrital reforça a visão de futuro da nossa organização?
Escreveu o Co. Mário César de Camargo, então curador 2015-19 da Fundação Rotaria, em seu artigo: “Montando
Subsídios Globais com Sucesso” (junho/2017), publicado na revista Rotary Brasil: “Três anos depois de implantado o
Plano Visão de Futuro, nossos distritos ainda carecem de gente habilitada a escrever Subsídios Globais dentro das
normas”.
Na realidade, a Fundação Rotária precisa dos rotarianos, basicamente, para: Doações de recursos financeiros
(contribuições próprias e/ou por meio de eventos de arrecadação de fundos financeiros para esse fim) e Projetos de
Subsídio (sustentáveis e de impacto). Nesse sentido, a CADRE Distrital corrobora e reforça a visão de futuro da nossa
organização, na medida que aproxima as pessoas habilitadas e os bons projetos de Subsídios Globais e os Distritais.
Qual o papel da CADRE Distrital junto aos clubes?
Conforme o Co. Marcelo Haick, curador 2021-23 da Fundação Rotária, em seu artigo: “Inspirando-se no passado para
planejar o futuro” (agosto/2021), publicado na Rotary Brasil: “Nos últimos anos, temos visto um aumento significativo na
elaboração de projetos de Subsídio Global, talvez como consequência dos treinamentos, do maior acesso à página de
projetos no Meu Rotary, das feiras de projetos e da comunicação por meios eletrônicos, além da consolidação do modelo
de CADRE Distrital, com ação direta nos clubes. Temos acesso à informação atualizada e aos diversos recursos
disponíveis!”.
O papel/modelo da CADRE Distrital deve ser o de levar conhecimento técnico aos dirigentes dos clubes, além de
apresentar soluções para a prospecção das parcerias internacionais. Com isso, remover os estigmas: (1) Subsídios
Globais são difíceis e muito burocráticos e (2) é difícil estabelecer parcerias internacionais, muito presente no imaginário
dos dirigentes dos clubes.
Como a CADRE Distrital pode contribuir para uma melhor eficácia de um projeto e sua relação com o impacto
esperado?
A partir do Plano Visão de Futuro, a renovada missão da Fundação Rotária criou formas mais eficientes de ajudar os
rotarianos a lançar projetos de maior impacto e sustentabilidade. Os clubes e distritos que requisitarem subsídios globais
deverão apresentar uma breve proposta de projeto antes de efetivamente solicitar as verbas. O objetivo dessa ação é
determinar preliminarmente se a atividade se enquadra em uma das áreas de enfoque e, assim, assegurar que um maior
número de pedidos seja aprovado.
Nesse momento, a CADRE Distrital pode contribuir para uma melhor eficácia do projeto, desde a escolha da área de
enfoque, o levantamento das necessidades da comunidade e a mensuração do impacto do projeto, por exemplo.
De que forma a CADRE Distrital deve se comunicar com os clubes e quais atividades podem ser desenvolvidas
em conjunto?
Segundo o Co. Marcelo Haick, em seu artigo: “Inspirando-se no passado para planejar o futuro” (agosto/2021), publicado
na Rotary Brasil: “O desafio que se coloca para nossas lideranças é o desenvolvimento de um alinhamento entre os
projetos de Subsídio Global e os pilares estratégicos de nosso Plano de Ação”.
A despeito dos muitos malefícios trazidos pela pandemia do COVID-19, uma
experiencia que com certeza veio para ficar são as reuniões realizadas on-line.
Estas, poderão contribuir muito com a forma de comunicação da CADRE
Distrital ao atingir um maior número de pessoas independente do lugar que
elas estejam. Com certeza, várias atividades podem e serão desenvolvidas em
conjunto com os clubes, inclusive já são percebíveis nesse “novo normal”.

Dante Bachi Junior
Presidente da CADRE Distrital e
Subcomissão de Subsídios e Projetos da Fundação Rotária
Distrito 4571.

I WEBINAR DA RRD SOBRE MEIO AMBIENTE
DEPOIMENTOS

O Webinar foi uma excelente idéia num momento oportuno, mostrando uma visão geral do que será a nova Área
de enfoque e sobre o Meio Ambiente.
- A sugestão do curador Marcelo Haick de fazer um inventário de Subsídios Globais seria ótimo para estimular os
distritos e clubes a fazerem mais projetos e de maior impacto!
- A Larissa nos deu uma idéia da preocupação do mundo com o Meio Ambiente e o envolvimento do Rotary nesta
preocupação e nos deu uma idéia como os projetos deverão ser: mais de carater globais e não locais.
- GD Marangoni opinou sobre a importância desta participação do Rotary para a formação da opinião pública, no
campo do conhecimento científico para a melhoria das condições de vida sobre o Meio Ambiente!
- Por fim, o Coordenador Arienzo definiu muito bem os 8 pontos principais nos objetivos da nova Área de Enfoque
e sua importância na preservação e transformação de vidas no planeta! - Um excelente webinar!
Um excelente Webinar num momento oportuno para os clubes e distritos darem seu start nesta nova Área de
Enfoque!
Wilson Yamashiro
Distrito 4510

«Excelente a webinar sobre Meio Ambiente realizada pela equipe dos coordenadores das CADRES Distritais. Com um
conteúdo objetivo e expositores competentes e experientes, o evento veio a somar para nosso Distrito 4560,
especialmente aos componentes da nossa CADRE, que tiveram a oportunidade de agregar conhecimentos acerca de
projetos globais voltados ao Meio Ambiente - Sétima Área de Enfoque de Projetos Rotários. As exposições foram
objetivas e motivaram internamente a busca por mais informações.»
Paulo Lima
Governador Distrito 4560 19/20
CADRE Distrito 4560

Treinamentos
já realizados
à distância

Já realizamos os treinamentos
à distancia nos distritos
4621, 4560, 4510, 4590, 4521, 4480,
4760, 4670, 4470, 4660 , 4571 , 4720 e 4730.
Treze Distritos já participaram deste processo.

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

Quer realizar um
WEBINAR no seu distrito
sobre projetos com
Presidentes e GA’s?

Webinar já realizado nos
Distritos 4590 e 4670.
Contate-nos!
Eduardo Arienzo
eduardo.arienzo@outlook.com
+55 11 98152-5610

I WEBINAR DA RRD SOBRE MEIO AMBIENTE
No último dia 01 de setembro de 2021 aconteceu o “I Webinar da Rede de Recursos Distritais” sobre a nova área de enfoque “MeioAmbiente”.O evento tratou de temas relevantes sobre o assunto meio-ambiente e contou com importantes presenças no grupo de
oradores como o curador da Fundação Rotária e Chair da CADRE, companheiro Marcelo Haick; o coordenador da CADRE da Fundação
Rotária no Brasil, companheiro Vlademir Marangoni; o coordenador da equipe do Modelo de CADRE Distrital, o companheiro Eduardo
Arienzo; a representante do RIBO - Rotary International Brazil Office, Larissa Gonçalvez; o consultor especialista da CADRE da
Fundação Rotária, o companheiro Alberto J. Palombo; a representante da equipe do Modelo de CADRE Distrital, a companheira Ângela
Maria Rezende e a companheira do Rotary Club de Teresina - Fátima, Ana Karina Castelo Branco Félix de Andrade.
Na oportunidade houve uma dinâmica interação entre todos os participantes com espaço para diálogo, perguntas e respostas
abordando os princípios gerais e específicos da nova área de enfoque, necessidades da
comunidade, mensurabilidade do impacto do projeto, requisitos em geral de projetos de
Subsídios Globais e um riquíssimo estudo de caso do projeto “Eletrolixo” desenvolvido
pelo Rotary Club de Teresina – Fátima, que já está em sua quinta edição.
Na sequência de seu planejamento, a RRD – Rede de Recursos Distritais já tem agendado
o “II Webinar da Rede de Recursos Distritais” sobre a área de enfoque
“Desenvolvimento Econômico e Comunitário” que ocorrerá nos dia 27 de outubro
de 2021, às 19h30 pela plataforma “Zoom”. A RRD – Rede de Recursos Distritais tem a
honra de convidar todos os companheiros das CADRES Distritais, da equipe de
consultores da CADRE da Fundação Rotária, da equipe do Modelo de CADRE Distrital,
governadores e suas equipes distritais de Fundação Rotária e a equipe que compõe a rede
de suporte a projetos em seus Distritos, para participarem desse fórum de discussão que
contará com grandes especialistas da área que certamente farão um evento de altíssimo
nível com muitas informações e orientações relevantes sobre a área de enfoque
“Desenvolvimento Econômico e Comunitário”.
Contamos com a presença de todos.
Vlademir Marangoni e Equipe
Eduardo Arienzo e Equipe

HOUSTON 2022 - de 04 a 08 de junho - Convenção Internacional
Para INSCREVER-SE, acesse:
https://convention.rotary.org/pt/houston

Houston aqui vamos nós!!!

