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KIT DO CICLO DO PROJETO
O kit do Ciclo do Projeto, composto por Grupos de Discussão, Rotary Ideas e Rotary Showcase,
oferece recursos que contribuem ao sucesso de qualquer projeto humanitário. Com essas
ferramentas, você poderá planejar, apoiar e promover as suas iniciativas rotárias.

Grupos de Discussão
A participação nos Grupos de
Discussão é uma excelente maneira
de encontrar as informações de que
precisa, independentemente da fase
em que seu projeto se encontra. Para
se conectar com outros rotarianos,
faça o login no Meu Rotary e juntese a um grupo já existente ou crie
o seu. Encontre outras pessoas que
compartilham dos seus interesses,
conecte-se com possíveis parceiros
em projetos e aproveite a diversidade
e perspectiva global da nossa
organização. Atualmente, há 30.000
pessoas em 730 grupos. Participe
de uma discussão sobre as nossas
áreas de enfoque, faça perguntas
específicas a especialistas em assuntos
ligados a projetos e muito mais.

Rotary Ideas
O Rotary Ideas (ideas.rotary.org) é
uma plataforma de crowdsourcing
criada para ajudá-lo a alcançar as
metas de serviços que seu clube
registrou no Rotary Club Central.
A ferramenta permite que rotarianos
e rotaractianos encontrem o que
precisam para garantir o sucesso de
seu projeto: parceiros, contribuições,
voluntários e doações não monetárias.
Além disso, não rotarianos também
podem acessar o Rotary Ideas para
contribuir a uma iniciativa.
Os projetos podem ser postados por
dirigentes de Rotary Clubs (presidente,
secretário, secretário executivo,
tesoureiro, presidente da Comissão
de Desenvolvimento do Quadro
Associativo, presidente da Comissão
da Fundação Rotária ou conselheiro
de Rotaract) ou por presidentes de
Rotaract Clubs.

Rotary Showcase
Uma vez que completar seu projeto,
compartilhe seu sucesso com outros
rotarianos e não rotarianos de todo o
mundo por meio do Rotary Showcase.
O site permite que as pessoas
procurem projetos por distrito, clube,
área de enfoque, tipo de projeto e
muito mais.
As histórias de sucesso dos projetos
postados no Rotary Showcase
frequentemente aparecem nos
blogs, newsletters e outras
publicações do Rotary International,
inspirando outras pessoas a
realizarem iniciativas semelhantes.
A seção “Impacto” do Rotary
Showcase dá uma ideia do escopo
coletivo dos projetos postados no
site, mostrando o total de horas
de trabalho voluntário, número de
voluntários, contribuições em dinheiro
e doações de bens e serviços.

O Rotary Ideas também
pode ajudá-lo a encontrar
um parceiro para Subsídio Global.
Depois de formar uma parceria,
o próximo passo será usar a nossa
Central de Subsídios.
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