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O Rotary International vem se preocupando cada vez mais com a
qualidade dos projetos desenvolvidos pelos Rotary Clubs e com o impacto
que os resultados desses projetos causam na sociedade. Na visão atual,
bons projetos devem atingir uma grande população e ter potencial de
replicação, ou seja, de adquirir escala beneficiando mais pessoas, e sendo
autossustentáveis. Isso significa uma mudança de foco em relação aos
projetos que vêm sendo desenvolvidos pelos clubes, que consistem, em
sua maioria, na melhoria da infraestrutura de instituições já existentes,
como serviços de saúde e apoio social.
Esses projetos têm sua importância no sentido de melhorar o atendimento
a demandas sociais reais, porém seu alcance é geralmente localizado.
Nossa organização tem como origem a congregação de pessoas com
habilidades e conhecimentos diversos, das mais variadas áreas
profissionais, para que unam esforços no desenvolvimento de projetos
transformadores, de grande impacto, replicáveis e escaláveis. E, para
concretizar esse objetivo foi criado o conceito de Rede de Recursos
Distritais.
A Rede de Recursos Distritais deve funcionar como uma empresa de
consultoria, em que os serviços são prestados voluntariamente por
rotarianos familiarizados com a cultura local, que tenham habilidades
técnicas e experiência e estejam prontos para orientar os clubes à medida
que desenvolvem seus projetos. Essa rede de especialistas deve ser
integrada por associados e pessoas que se beneficiaram de programas de
Rotary e da Fundação Rotária. A presença de pessoas não participantes
dos quadros rotários também é bem-vinda.
É fato que alguns os clubes, após identificar uma necessidade da
comunidade e dar início ao desenvolvimento de um projeto, muitas vezes
com recursos da Fundação Rotária, começam a se deparar com
dificuldades inesperadas ao longo de sua implantação, que podem
impedir a concretização dos objetivos planejados e, por vezes, levar o
empreendimento a um impacto reduzido ou nulo na comunidade. Isso
ocorre habitualmente com empresas criadas sem o necessário
planejamento, cuja “taxa de
mortalidade” é sabidamente alta.
Não é diferente no universo dos
projetos humanitários. Temos
inúmeros exemplos de doações de
equipamentos que ficaram sem
utilização porque a instituição
beneficiada não fez a manutenção
adequada, não sabia operá-los
corretamente, não tinha como
adquirir os insumos necessários
para o funcionamento, desconhecia

Continuação...
a necessidade de licenças governamentais ou da contratação de profissionais especializados ou, simplesmente,
se desinteressou. E, o investimento foi perdido! Mas, por que isso ocorreu? Simplesmente porque quem elaborou
o projeto não levou em consideração todas as variáveis envolvidas e ignorou os riscos, que são parte inevitável de
qualquer empreendimento. Por esse motivo; torna-se fundamental que qualquer projeto seja elaborado e
revisado por equipes multidisciplinares. São necessárias pessoas com conhecimentos técnicos da atividade-fim
do projeto, pessoas com habilidades comerciais para obter negociações satisfatórias na contratação de
fornecedores, pessoas que possam avaliar as eventuais exigências legais e fiscais que possam existir e outras
tantas que seria impossível enumerar.
Como um dos objetivos de Rotary é o desenvolvimento de projetos de grande impacto, que são maiores e mais
complexos, a colaboração da rede de especialistas é essencial, pois a contratação de serviços externos para
todas essas atividades praticamente inviabilizaria financeiramente o projeto. Por isso, é preciso o envolvimento
de todos no sentido de identificar talentos em nossos quadros e estimular essas pessoas a ingressarem nessa
rede colaborativa. Com o objetivo de buscar indicadores que possam auxiliar neste processo, Rotary
International criou um grupo piloto, destinado a desenvolver as atividades das Redes de Recursos Distritais, para
o qual tive a honra de ser convidado a participar. O grupo está estudando uma metodologia denominada Teoria da
Mudança e pretende desenvolver ideias que possam auxiliar os distritos na implantação de suas Redes de
Recursos Distritais, identificar os desafios desse processo e encontrar soluções que o tornem mais efetivos. Em
breve disponibilizaremos mais ferramentas no aperfeiçoamento das estruturas das RRD Distritais e na ampliação
do impacto dos projetos humanitários.
Unidos no ideal de servir para transformar vidas, faremos mudanças impactantes na construção de um mundo
mais justo!
Um fraterno abraço
Augusto Scorza
Presidente da Comissão de Serviços Internacionais do Distrito 4590.

Treinamentos
já realizados
à distância

Treinamentos já realizados:
4621, 4560, 4510, 4590, 4521, 4480, 4500,
4760, 4670, 4470, 4660 , 4571 , 4720 e 4730.
Treinamentos programados: 4440 e 4391

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

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

Contate-nos!
Eduardo Arienzo
eduardo.arienzo@outlook.com
+55 11 98152-5610

SAIBA MAIS SOBRE RAGs
Os Grupos Rotary em Ação são independentes e internacionais, formados por membros com experiência em áreas
específicas. Afiliados ao Rotary e alinhados à prioridade da organização em aumentar o impacto humanitário no
mundo, os membros desses grupos usam seu conhecimento para ajudar clubes e distritos a empreender projetos
eficazes.
Cada grupo tem sua própria governança, parâmetros de associação e atividades de acordo com as normas do RI.
FAÇA PARTE
• A associação aos grupos é aberta a todos, com rotarianos, rotaractianos e bolsistas dos Centros Rotary pela Paz
assumindo as funções de liderança.
• Ao entrar para um Grupo, você poderá usar suas habilidades em prol de ações fora do seu clube, distrito ou até
mesmo país.
• Cada Grupo Rotary em Ação oferece várias oportunidades de conexão para pessoas afins de diferentes partes
do mundo.
PARCERIA
Os Grupos Rotary em Ação colaboram com clubes e distritos em projetos dentro da sua área de especialidade.
Contate um deles para:
• Contar com especialistas e técnicos no planejamento e implementação de iniciativa comunitária, atividade de
voluntariado ou projeto financiado por Subsídio Global.
• Conectar-se com possíveis parceiros para suas ações, de dentro e de fora do Rotary.
• Obter assistência com arrecadação de fundos para seus projetos.
• Customizar um projeto existente de um grupo às necessidades da sua região.
• Potencializar o impacto do seu clube e distrito no fortalecimento das respectivas comunidades.
• Convidar seus membros para integrar a rede distrital de recursos.
ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/actiongroups
Água, saneamento e higiene www.wasrag.org
Alzheimer/demência http://adrag.org/
Animais em extinção www.rag4es.org
Assistência em casos de desastres www.dna-rag.com
Audição www.ifrahl.org
Desenvolvimento econômico comunitário www.ragced.org
Diabetes www.rag-diabetes.org
Doação de sangue www.ourblooddrive.org
Educação básica e alfabetização www.litrag.org
Educação para a saúde e bem-estar www.hewrag.org
Esclerose múltipla www.rotary-ragmsa.org
Hepatite www.ragforhepatitiseradication.org
Malária www.ram-global.org
Paz www.rotarianactiongroupforpeace.org
Pé torto congênito www.rag4clubfoot.org

Prevenção da cegueira www.rag4bp.org
Prevenção da escravidão https://ragas.online/
Prevenção da violência doméstica http://www.ragfamsafe.org
Prevenção de vícios www.rag-ap.org
Refugiados https://www.ragforrefugees.org/
Saúde da família/aids www.rfha.org
Saúde e Higiene Menstruais https://www.ragmhh.org/
Saúde mental http://ragonmentalhealth.org
Saúde reprodutiva, materna e infantil https://rotaryrmch.org/
Sobreviventes da pólio www.rotarypoliosurvivors.org
Soluções alimentares http://foodplantsolutions.org
Sustentabilidade ambiental www.esrag.org
Fonte: Rotary International - Downloads

PRÓXIMAS ATIVIDADES

Encontro Virtual entre as equipes das CADRES DISTRITAIS
16/02/22 as 19h
III Webinar da RRD
Tema: Tratamento de Doenças e Saúde Materno Infantil
09/03/22 as 19h

PROGRAME-SE

CONFERÊNCIA PRESIDENCIAL
A Conferência Presidencial da América do Sul
acontecerá durante os dias 11 a 13 de fevereiro
próximo, na tripla fronteira entre Brasil, Argentina
e Paraguai, na cidade de Foz de Iguaçu. O
presidente Shekhar Mehta estruturou sete
conferências presidenciais durante seu ano
rotário, sendo que a Conferência Presidencial de
Foz de Iguaçu tratará dos temas água e
saneamento, meio ambiente e sustentabilidade,
e prevenção e tratamento de doenças, com
ênfase na América Latina e o Caribe.
O cenário arroupado pela confluência dos rios
Iguaçu e Paraná, onde se encontram as
Cataratas, servem de telão de fundo para as
discussões e conversas entre Rotarianos dos
Grupos de Ação Rotária, o Cadre da Fundação
Rotária, e parceiros externos do Sistema das
Nações Unidas, especificamente, da ONU Meio
Ambiente, redes de profissionais como a Rede
Interamericana de Recursos Hídricos, entidades
do terceiro setor como o Instituto Saúde e
Sustentabilidade, a Fundação para a Integração
e Desenvolvimento da América Latina (FIDAL)
Engenheiros sem Fronteiras, o projeto HANWASH impulsionado pelo Rotary em Haiti, as entidades públicas como a
Universidade de Brasília, o Parque Tecnológico Itaipu, Itaipu Binacional, a Companhia de Saneamento do Paraná
(SANEPAR), e a Representação do Rotary nas Nações Unidas.
Diferente de outros encontros Rotarianos, o motivo e conteúdo são também diferentes: Equipar aos clubes, distritos e
parceiros do Rotary com o conhecimento de fronteira para desenhar projetos de impacto nas áreas de enfoque da
Fundação Rotária, e pensar juntos, de forma sistêmica e organizada, as parcerias entre clubes, distritos e entidades
parceiras de escala regional e global.
Desde há uns meses, vários Grupos de Ação Rotária, ou RAGs, como são chamados no âmbito do Rotary, estão
desenvolvendo um “Canvas” que tem como objetivo trazer um arcabouço multidisciplinar para fornecer conhecimento
interno do Rotary para essas parcerias com entidades externas de abrangência global. Os RAGs de Água, Saneamento e
Higiene (WASH-RAG), Meio Ambiente e Sustentabilidade (ESRAG), que estarão presentes na Conferência, e também o
RAG Desenvolvimento Econômico e Comunitário (RAGCED), e o RAG para a Paz fazem parte deste Conselho dos RAGs.
A Conferência Presidencial de Foz, além de apresentar os aspectos mais relevantes das áreas de enfoque desde a
perspectiva dos RAGs e colaboradores, também oferece a oportunidade para criar os capítulos de WASH-RAG e ESRAG
no Brasil, na presença do Presidente Shekhar Mehta, do Chair da Conferência EDRI Mário César de Camargo, da ExPresidente de Equador Rosalía Arteaga, do Curador da Fundação Rotária Marcelo Haick, da Representante do Rotary nas
Nações Unidas, Judith Diment, dos Chairs Ron Denham de WASH-RAG e Christopher Puttock de ESRAG, e do
Coordenador Técnico da Conferência Alberto Palombo, entre outros palestrantes de relevância nacional e internacional.
Mais informações sobre a Conferência Presidencial da América do Sul em https://www.riconfamericadosul.org.br/.
Alberto Palombo
Coordenador Técnico da Conferência Presidencial e Revisor do Cadre da Fundação Rotária
Rotary Club de Brasília International, Distrito 4530
apalombo@rotarybrasiliainternational.org

