PORTUGUESE (PT)

COMISSÃO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO DO
QUADRO ASSOCIATIVO
PROPÓSITO
A Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo é responsável por identificar,
divulgar e implementar estratégias que sejam apropriadas para o distrito e resultem em
crescimento do quadro associativo.

INDICAÇÃO DO PRESIDENTE
Como a continuidade na liderança contribui para a eficácia dos trabalhos, o presidente da
Comissão é indicado por um mandato de três anos, com a anuência documentada do governador,
governador eleito e governador indicado. A indicação está sujeita à análise anual.
O presidente da Comissão deve ter conhecimento significativo no que diz respeito a atividades de
engajamento e atração de associados, assim como experiência e compromisso com essa área, e
participar do treinamento conduzido pelo coordenador do Rotary.

QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS
Deve ser dada preferência a rotarianos que tenham sucesso comprovado no recrutamento de
associados, formação de novos clubes e implementação de programas para desenvolvimento do
quadro associativo, e que façam parte de clubes diversificados.
Outro fator relevante é a experiência em comissões de clube relacionadas à atração e ao
engajamento de associados.
Além do presidente da comissão, o maior número de membros possível deve comparecer ao
treinamento conduzido pelo coordenador do Rotary.
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ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
APOIO AOS CLUBES
 Incentivar os clubes a traçarem e
implementarem estratégias inovadoras
para o desenvolvimento do quadro
associativo.
 Garantir que os clubes tenham os
recursos de desenvolvimento do quadro
associativo disponíveis no Meu Rotary e
que as informações de seus associados
sejam reportadas prontamente à Sede
Mundial do Rotary.
 Ajudar os presidentes das Comissões de
Quadro Associativo dos clubes a
cumprirem suas responsabilidades.

TREINAMENTO
 Participar do Seminário Regional de
Desenvolvimento do Quadro Associativo
organizado pelo coordenador do Rotary
ou fazer cursos sobre o tópico na Central
de Aprendizado.
 Planejar, promover e conduzir um
seminário distrital com o governador e o
instrutor do distrito.

ENGAJAMENTO DE ASSOCIADOS
 Coordenar atividades distritais para o
desenvolvimento do quadro associativo.
 Visitar os clubes para falar sobre
inovação, flexibilidade, diversidade e
engajamento de associados.
 Incentivar os clubes trabalharem para
obter reconhecimentos do RI ou do
presidente pelo desenvolvimento do
quadro associativo.

PLANEJAMENTO
 Colaborar e manter contato com o
governador e os dirigentes de clube para
assegurar que alcancem suas metas
relacionadas ao desenvolvimento do
quadro associativo.
 Manter comunicação com outras
comissões distritais para coordenar
atividades de desenvolvimento do quadro
associativo.
 Com ajuda do coordenador do Rotary,
planejar atividades para o
desenvolvimento do quadro associativo
no distrito.

ATRAÇÃO DE ASSOCIADOS
 Ajudar os clubes, principalmente os
pequenos e fracos, em suas iniciativas de
recrutamento.
 Incentivar cada clube a representar a
composição demográfica profissional da
comunidade.



Consultar a lista de candidatos à
associação regularmente e trabalhar com
o governador para determinar quem irá
gerenciar tais informações.

FORMAÇÃO DE NOVOS CLUBES
 Identificar comunidades sem Rotary
Clubs e com uma população capaz de
atender aos requisitos necessários para a
fundação de novos clubes.
 Identificar comunidades em que Rotary
Clubs adicionais poderiam ser formados
sem afetar os serviços prestados à
comunidade por outros clubes já
existentes.



Auxiliar na organização e estabelecimento
de novos clubes.
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