VISÃO E METAS PARA O ROTARY
Samuel F. Owori
Fico impressionado com tudo o que o Rotary já alcançou e com todo o trabalho que ainda temos
pela frente, e é isso que molda a minha visão para Rotary. Vejo-o como uma poderosa organização
que melhora vidas e comunidades, e irradia valores que, desde o início, foram seus principais
pontos fortes.
Há uma grande vontade de fazer a diferença e a convicção de que o Rotary causa um impacto
positivo. Assim, visualizo uma cultura de planejamento estratégico e avaliação para aproveitar
esse entusiasmo e orgulho. Cada projeto deve tonar-se um mecanismo de paz e prosperidade,
ampliando nossos horizontes e impacto através da promoção da imagem pública.
Vejo uma organização que é procurada e respeitada por governos e organizações internacionais
graças ao seu potencial e histórico na erradicação da pólio e em outras áreas.
Engajarei os governadores eleitos na Assembleia Internacional e, posteriormente, líderes de outros
níveis para promover o conceito de “trio”, no qual os três líderes (atual, eleito e indicado)
trabalham juntos. Com isso, rotarianas, Interact, Rotaract, NRDC, alumni e Planos Regionais para
DQA contribuirão para impulsionar o quadro associativo para 2,5 milhões a médio prazo.
Quando fui presidente de clube, havia quatro clubes na Uganda, quando fui governador, havia
nove. Hoje, existem 89. Eu compartilhei minha estratégia no ROTA e Instituto Rotary em 2014,
quando revelei o “Owori Recommended Rotary Density” (densidade rotária recomendada pelo
Owori) para a África, visando o crescimento equivalente a 0,01% da população (ou 100.000
rotarianos) dentro de 10 anos.
A longo prazo, vejo o Rotary capaz de chegar a 7 milhões de associados qualificados, ou 0,1% da
população mundial.
Devo ressaltar que a retenção de funcionários é importante, e vejo um forte Departamento de
Investimento na Fundação, com o Fundo Anual ultrapassando US$130 milhões e o Fundo Mundial
chegando a US$1 bilhão, com um fundo assistencial para regiões afetadas por desastres naturais.
Além disso, sou a favor de custos mais baixos nos clubes, com opções de café da manhã, e clubes
que se reúnam à noite para promover a amizade e o desenvolvimento.
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