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CADRE LATINO - AMERICANA
Um valioso recurso da Fundação Rotária para nossa região, com 27 anos de
história. A palavra CADRE significa grupo, equipe e em Rotary significa
Comissão e é composta por rotarianos voluntários de todo o mundo, que
disponibilizam seus conhecimentos e experiência profissional para apoiar
clubes e distritos nos aspectos técnicos de projetos humanitários,
especialmente os de subsídios globais que são desenvolvidos e implementados.
A Comissão de Assessoramento Técnico CADRE da Fundação Rotária está
sempre disponível para aconselhá-lo em seus projetos em qualquer área de
interesse do Rotary, desde a concepção e formulação, até a implementação e
monitoramento. O corpo da CADRE é formado por 500 rotarianos de todo o
mundo que atuam como consultores técnicos nas 7 áreas de interesse do
Rotary, dependendo de seu currículo profissional, experiência específica,
participação em Subsídios Globais e conhecimento dos procedimentos da
Fundação Rotária.
A diretoria da CADRE é composta por dois rotarianos, nosso Presidente e
Curador da TRF Marcelo Haick do Brasil e nossa Vice-presidente Carolyn
Johnson dos Estados Unidos. Temos 7 organizadores regionais que lideram
cada uma das seguintes áreas geográficas: América Latina - América do Norte
- Ásia Central, Europa, Oriente Médio e Norte da África - África Subsaariana Sul da Ásia - Leste e Sudeste Asiático - Pacífico Sul. Da mesma forma, 24
coordenadores técnicos fazem parte da equipe, sendo 3 para cada área
rotária de interesse e mais 3 como apoio em Auditoria Financeira.
A CADRE LATINOAMERICANA é liderado por uma equipe de 11
Organizadores Sub- regionais distribuídos por países ou grupos de países, que
estão mais do que dispostos a colaborar aconselhando clubes e distritos sobre
seus Subsídios Globais. No Brasil, o Organizador Sub-Regional da TRF CADRE
é nosso altamente estimado Assessor Técnico do PDG Vlademir Marangoni,
que tem feito um excelente trabalho promovendo a CADRE e apoiando clubes e
distritos em seu país.
A CADRE cumpre sua missão, prestando assistência e assessoria técnica
específica aos rotarianos durante o planejamento e implementação de seus
projetos em qualquer área de interesse. Antes, durante e após a aprovação da
Fundação Rotária.
Podemos assessorar projetos de clubes de duas maneiras: por meio de
dotações da Fundação Rotária, uma vez que todos os projetos com orçamento
superior a US$ 50.000 requerem uma visita da CADRE, quantias maiores
requerem mais de uma visita nas diferentes fases do projeto e por meio de
colaborações diretas com clubes e distritos que assessoram seus Subsídios
Globais desde a formulação da ideia (identificação de necessidade da
comunidade) até sua implementação em qualquer área de enfoque, basta
solicitar a colaboração e encontraremos um especialista na área específica
para aconselhá-lo sobre o que for apropriado.

Embora a CADRE seja um recurso para assessorar clubes e distritos em projetos humanitários, ela
também foi criada para apoiar a nossa Fundação Rotária, especialmente avaliando a implementação de
projetos que receberam subsídios da Fundação para garantir que os fundos sejam usados c orretamente,
que as diretrizes par o custódia dos recursos e como apoio mais específico aos curadores da TRF com o
processo de financiamento das bolsas, analisando previamente as candidaturas dos projetos propostos.
De acordo com o exposto, a CADRE apoia os curadores e por meio deles a nossa Fundação Rotária
na tomada de decisões sobre os projetos que são financiados com seus recursos, garantindo que estes
sejam investidos de forma eficiente e transparente, que os projetos tenham alto impacto no comunidade
e que sejam sustentáveis. Ao projetar nossa missão com a TRF no ambiente local, também podemos
apoiar a formação de redes distritais de recursos e a estruturação de programas distritais de
treinamento (Modelo de CADRE Distrital), no Brasil liderada pela companheira Ângela Rezende.
Existe um grande trabalho em equipe entre a CADRE e a Fundação Rotária, são 27 anos de história
desde 1995 quando os curadores recomendaram a formação da Equipe de Assessoramento Técnico de
Subsídios Humanitários para Saúde, Nutrição e Desenvolvimento Humano - Programa 3H, então em 2001
os curadores ampliaram no escopo da CADRE ao incluir a revisão dos Subsídios Equivalentes concedidos
no Plano Visão de Futuro, entre os anos de 2014 e 2018, sob a liderança do ex-diretor do RI e presidente
da CADRE, Phil Silvers, foi decidido que os membros da CADRE assessorariam ativamente os rotarianos
no planejamento de Subsídios Compartilhados e, posteriormente, Subsídios Globais. Nos anos de 2019 e
2020 apoiamos a estruturação e implementação do Plano de Longo Prazo CADRE e do Plano Piloto da
Organização Regional.
A partir de 2021, junto com a magnífica equipe de organizadores sub-regionais da CADRE
LATINOAMERICANA, estamos trabalhando em equipe com os Coordenadores Regionais da Fundação
Rotária e participando por meio de nossos assessores técnicos, das redes distritais de recursos da
região (RRD).
Convidamos você a se juntar a este círculo virtuoso de colaboração para que possamos beneficiar
muito mais comunidades com projetos transcendentais e sustentáveis q ue mudem vidas.
Mais informações no Facebook CADRE LATINOAMERICA.
Juliana Corredor González
Organizadora Regional CADRE LFR Latinoamérica
Ex - Coordenadora CADRE área de DesenvolvimentoEconômico e Comunitario
Assessora Técnica TRF área de DesenvolvimentoEconômico e Comunitario

NOVO CURSO DE RECERTIFICAÇÃO PARA SUBSÍDIOS EM 2022-23
O curso de recertificação do Seminário sobre Gerenciamento de Subsídios é ideal para pessoas
interessadas em solicitar Subsídios Globais que tenham concluído os 10 módulos do plano de
aprendizagem do Seminário sobre Gerenciamento de Subsídios. Este novo quiz de recertificação permite
que os associados mantenham sua qualificação para solicitar subsídios. Pergunte a seus distritos sobre
quaisquer requisitos adicionais de qualificação que eles tenham e compartilhe este seminário com seus
assistentes e líderes distritais.
Algum de seus treinamentos é virtual? O Seminário sobre Gerenciamento de Subsídios, na Central de
Aprendizado, inclui breves cursos on-line sobre:
 Qualificação de clubes para subsídios do Rotary
 Realização de uma avaliação comunitária
 Planejamento de projetos eficazes
 Como tornar seu projeto sustentável
 Administração de subsídios
 Relatórios de subsídios

PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE SUBSÍDIO GLOBAL
Os parceiros de projetos humanitários e equipes de formação profissional devem adicionar critérios
de monitoramento e avaliação dentro da seção sobre as áreas de enfoque do pedido de subsídio. Este
suplemento contém os critérios padronizados da Fundação Rotária para cada área de enfoque, além de
terminologia padrão, definições e métodos de medição. A utilização destes critérios ajuda a Fundação a
monitorar o trabalho e os respectivos resultados de rotarianos em todo o mundo, e a divulgá-los a partir
das mesmas definições usadas por outras organizações sem fins lucrativos.
ETAPAS DE UM PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
1. Estabelecimento de metas claras para o projeto.
2. Identificação dos critérios padronizados da Fundação Rotária que se aplicam.
3. Identificação de critérios adicionais específicos.
4. Estabelecimento de dados preliminares e métodos que serão usados para coletar os dados.
5. Apresentação do plano no pedido on-line de subsídio.
6. Coleta de dados durante o projeto e monitoramento do progresso.
7. Avaliação dos dados e envio dos resultados para o relatório on-line. Modificação da documentação
para incluir resultados reais.
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AGUARDAMOS TODOS PARA QUE POSSAMOS TROCAR IDEIAS, RECONHECER O TRABALHO QUE AS CADRES ESTÃO DESENVOLVENDO
NOS DISTRITOS E APRENDER UM POUCO MAIS SOBRE DOAÇÕES DIRECIONADAS,
PROJETOS DE GRANDE IMPACTO E PROJETOS EM ESCALA.
VOCÊ NÃO PODE PERDER, VENHA...
PRESENÇA CONFIRMADA: SUSAN DOXTATOR

