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Resultados da pesquisa de 2017-18
Anualmente, o RI faz uma pesquisa com todos os presidentes cujo clube tenha patrocinado pelo
menos um Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC). As respostas à pesquisa
fornecem informações valiosas sobre as atividades e os dados demográficos do NRDCs, e o tipo de
parceria que possuem com os Rotary Clubs. Dos 3.602 presidentes entrevistados, 241 responderam à
pesquisa referente ao ano rotário 2017-18.
Veja a seguir as ideias mais significativas:
I.









NRDCs operantes e seus projetos:
9.937 NRDCs estiveram operantes no ano rotário 2017-18.
48% dos NRDCs estão em áreas urbanas.
75% dos NRDCs se reúnem pelo menos uma vez por mês.
9% dos membros de NRDC têm de 18 a 24 anos, 12% de 25 a 34 anos, 31% de 35 a 44 anos,
29% de 45 a 54 anos e 19% de 55 para cima.
40% dos NRDCs são formados predominantemente por homens, 37% por mulheres e 23%
possuem o mesmo número de homens e mulheres.
Os presidentes de clube categorizaram os membros de NRDC em quatro grupos distintos:
(1) pessoas comprometidas com os serviços humanitários, mas não qualificadas para se
associar a um Rotary Club;
(2) pessoas qualificadas para se associar a um Rotary Club, mas sem interesse;
(3) pessoas interessadas em se associar a um Rotary Club e que estão demonstrando seu
comprometimento através do envolvimento com os NRDCs;
(4) pessoas que precisam dos serviços e podem ser beneficiadas pelos projetos dos
NRDCs.
Os projetos dos NRDCs são voltados a todas as áreas de enfoque do Rotary. Desenvolvimento
econômico e comunitário, educação básica e alfabetização, e prevenção e tratamento de
doenças parecem ser as áreas predominantes. Projetos em prol da erradicação da pólio são os
mais raros.
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Panorama dos NRDCs
A pesquisa mostra que 9.937 NRDCs estiveram operantes em 98 países. Além disso, 462 novos
NRDCs foram fundados e 79 fechados. Como resultado, os NRDCs tiveram um crescimento mundial
de 4%. Com 5.156 Núcleos, a Índia tem o número mais alto de NRDCs, seguida das Filipinas, com
1.928. O Brasil está em terceiro lugar, com 376 NRDCs, seguido de Bangladesh, com 228, e da
Turquia, com 206.
Curiosamente, os países com o maior número de NRDCs são diferentes daqueles com os maiores
índices de crescimento anual. Por exemplo, Hong Kong e Malta registraram o maior crescimento, com
um aumento de 100% de NRDCs operantes em 2017-18. A Austrália ficou em segundo lugar, com
50%, e Chipre em terceiro, com 50%. As taxas de crescimento na Nigéria (42%), Nova Zelândia (33%),
Romênia (25%), Japão (20%), Tailândia (19%) e Estados Unidos (17%) estão bem acima da média
global (6,7%), enquanto que as taxas de crescimento na Índia e nas Filipinas permanecem estáveis, na
ordem de 6%.
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Tendências de localização de NRDCs por região
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Faixa etária dos membros dos NRDCs por região
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Gênero sexual dos membros dos NRDCs por região
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II. Promovendo o envolvimento dos Rotary Clubs com os NRDCs
 Os Rotary Clubs organizam a maior parte das atividades de captação de recursos e doam
fundos para projetos dos NRDCs. Os membros dos NRDCs são mais propensos a implementar
projetos do que se responsabilizar pela sua divulgação ou supervisão em longo prazo.
 A maioria dos Rotary Clubs promove os NRDCs através de contatos pessoais (com mais
frequência) e redes sociais, além da publicidade na mídia local.
 A maioria dos Rotary Clubs apoia seus NRDCs organizando projetos conjuntos e convidando os
NRDCs para participarem das suas reuniões.
 A maioria dos presidentes de clube divulga as informações dos NRDCs para os associados nas
reuniões ou via e-mail ou boletim distrital.
III. Características dos membros do NRDC;
Os membros dos NRDCs geralmente possuem pelo menos uma das seguintes características:
1- São pessoas comprometidas com os serviços humanitários, mas não qualificadas para se
associar a um Rotary Club.
2- São pessoas qualificadas para se associar a um Rotary Club, mas sem interesse.
3- São pessoas interessadas em se associar a um Rotary Club e que estão demonstrando seu
comprometimento através do envolvimento com os NRDCs.
4- São pessoas que precisam dos serviços e podem ser beneficiadas pelos projetos dos NRDCs.

Características dos membros dos NRDCs por região – 2018
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IV. Envolvimento do Rotary com os NRDCs
Os presidentes de clube deram feedback sobre o apoio do Rotary ao programa NRDC:





59% acham que o Rotary International deveria se comunicar diretamente com os presidentes
dos NRDCs, enquanto que 41% acreditam que o Rotary International não deveria se comunicar
diretamente com eles devido a dificuldades linguísticas, ao fato de que isso enfraquece o papel
do Rotary Club patrocinador e também porque os membros não acessam e-mail regularmente.
50,4% dos presidentes de clube acreditam que o Rotary não deve suspender os NRDCs que
ficarem inativos por seis meses ou mais.
72% dos presidentes de clube gostariam de receber ideias de arrecadação de fundos para
projetos de NRDCs; 70% gostariam de receber ideias adicionais para promover os NRDCs aos
membros da comunidade e 68% gostariam de um guia sobre formas de manter uma
colaboração sustentável com seus NRDCs.
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