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PATROCÍNIO E COPATROCÍNIO DE INTERACT E ROTARACT CLUBS
Por meio do patrocínio de Interact e Rotaract Clubs, os Rotary Clubs apoiam os jovens para que
desenvolvam suas habilidades de liderança, façam trabalho voluntário e promovam a
compreensão internacional. Cada Interact/Rotaract Club deve ter no mínimo um Rotary Club
patrocinador. O Conselho Diretor determinou recentemente que até três Rotary Clubs podem se
unir no papel de copatrocinadores, desde que estejam no mesmo distrito.

RESPONSABILIDADES DE PATROCINADORES E COPATROCINADORES
As responsabilidades do patrocinador e do copatrocinador são as mesmas. Os copatrocinadores
são igualmente responsáveis por orientar e indicar mentores aos jovens, além de dar suporte ao
clube patrocinado. Os Rotary Clubs copatrocinadores dividem as tarefas, visando melhor
atender às suas necessidades, à comunidade e a seu Interact ou Rotaract Club.
Com relação a Interact e Rotaract Clubs, os Rotary Clubs patrocinadores:






dão orientações;
convidam os jovens para participar de suas reuniões e projetos;
indicam rotarianos para servir de mentores;
conectam os associados com outros programas rotários para jovens;
garantem plena aderência às normas da escola ou universidade, no caso dos clubes
baseados em instituição de ensino.

Os Rotaract Clubs se beneficiam quando os rotarianos atuam como parceiros no servir:





dando orientação profissional ou desempenhando o papel de mentores;
pagando as despesas de dirigentes do Rotaract para participarem de treinamentos
distritais ou programas avançados do RYLA;
promovendo oportunidades multidistritais e internacionais, como Conferências
Regionais e o Encontro Rotaract Pré-convenção;
colaborando em projetos locais e internacionais.

Os Interact Clubs necessitam de mais supervisão por parte do Rotary Club patrocinador. Os
rotarianos costumam participar de reuniões do Interact e conferir seus registros financeiros,
tendo a importante responsabilidade de garantir um ambiente seguro para os interactianos, que
são menores de idade. Por esta razão, os rotarianos devem:


seguir as normas de proteção aos jovens constantes do Código Normativo do Rotary;
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fazer triagem dos adultos que mantêm contato não supervisionado com interactianos;
cuidar para que haja sempre um adulto presente em reuniões, atividades e projetos;
seguir as diretrizes locais para a participação de jovens em atividades virtuais, como
reuniões on-line;
desenvolver um plano de gerenciamento de crises para atividades que representem
riscos, como projetos que exijam o uso de ferramentas elétricas, transporte de materiais
pesados e atividades ao ar livre;
obedecer às normas de viagens de jovens para fora da comunidade.

BENEFÍCIOS DO COPATROCÍNIO
Quando um Rotary Club se une a outro no patrocínio de Interact e Rotaract Clubs, eles
contribuem ao sucesso dos jovens e aumentam sua presença na comunidade, além de
assumirem uma nobre responsabilidade. Ao trabalhar juntos como copatrocinadores, os
rotarianos expandem sua rede de contatos muito além do seu clube e fazem novas amizades.

COMO COPATROCINAR UM CLUBE JÁ EXISTENTE
1. Consulte o relatório sobre organizações patrocinadas por clubes, no site do Rotary, para
identificar Interact e Rotaract Clubs da sua área.
2. Descubra se o Rotary Club patrocinador gostaria de ter um copatrocinador e do que ele
precisa. Dê exemplos de como seu clube pode agregar valor como copatrocinador.
3. Peça para o presidente do Interact ou Rotaract Club, presidente do Rotary Club
patrocinador e governador do distrito aprovarem a mudança de patrocinador. O Rotary
não processa nenhum pedido se alguma assinatura estiver faltando.
4. Envie o formulário completo para interact@rotary.org ou rotaract@rotary.org.

COMO PATROCINAR UM NOVO CLUBE
Você gostaria de fundar um novo Interact ou Rotaract, mas não quer fazer isso sozinho? Fale
com outros Rotary Clubs do seu distrito sobre a possibilidade de um patrocínio conjunto e envie
o formulário de certificação de Interact ou Rotaract Club.
Leia sobre Estatutos, Regimento Interno e normas para Interact e Rotaract e, se tiver dúvidas,
envie um e-mail para interact@rotary.org ou rotaract@rotary.org.
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