GHID DE PLANIFICARE PENTRU
CLUBURI ROTARY EFICIENTE

August 2009

Ghidul de Planificare pentru Cluburi Rotary eficiente este un instrument care să sprijine cluburile în evaluarea
situaţiei curente şi în stabilirea de obiective pentru anul următor. El se bazează pe Planul de Leadership al
Clubului. Strategiile listate în fiecare secţiune sunt căi obişnuite pe care clubul ar putea să le aleagă pentru
a-şi urmări îndeplinirea obiectivelor propuse. Când este cazul, cluburile sunt încurajate să dezvolte
strategii alternative pentru a-şi atinge obiectivele propuse. Preşedinţii aleşi trebuie să completeze acest
formular împreună cu clubul şi să trimită o copie a sa Asistentului Guvernator şi Guvernatorului ales.
Clubul Rotary

Anul Rotary:

Nume preşedinte:
Adresa poştală:
Tel.:

Fax:

E-mail:

EFECTIVUL CLUBULUI (MEMBERSHIP)
Situaţia actuală
Nr. curent de membri:
Număr de membri la 30 Iunie anul trecut:

La 30 Iunie acum 5 ani:

Număr de membri bărbaţi:

Număr de membri femei:

Media vârstei membrilor:

.

Număr de membri Rotary alumni:

Număr de Rotarieni care au fost membri 1-3 ani:

3-5 ani:

5-10 ani:

Număr de membri care au propus un nou membru în ultimii doi ani:
Verificaţi aspectele pe care diversitatea comunitară a clubului d-voastră o reflectă:
Profesie

Vârstă

Sex

Situaţia clasificărilor a fost actualizată la

Etnie
şi conţine

(data)

clasificări,
(număr)

fiind neacoperite,

(număr)

faţă de (grupele din) Nomenclator.
Descrieţi programul curent al clubului de atragere de noi membri.

Descrieţi programele de educaţie continuă ale clubului, atât pentru membrii noi cât şi pentru cei vechi.

Clubul nostru a sprijinit crearea unui nou club în ultimele 24 de luni.

Da

Nu

Numărul de Rotary Camaraderii (Fellowships) şi Grupuri de Acţiune Rotariană în care membrii clubului
au participat:
De ce este clubul atractiv pentru noi membri?

Ce aspecte ale clubului ar putea constitui o barieră în atragerea de noi membri?
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Situaţia viitoare (propusă)
Obiectivul de efectiv (Membership) pentru anul Rotary următor:

membri la 30 Iunie
(număr)

(anul)

Clubul nostru a identificat următoarele surse de potenţiali noi membri din comunitate:

Cum şi-a planificat clubul atingerea obiectivelor de efectiv (membership)? (bifaţi căsuţele ce corespund)
Dezvoltarea unui plan de păstrare a membrilor, focalizat pe menţinerea unor înalte nivele de
entuziasm, prin participarea la programe interesante, proiecte, educaţie continuă şi activităţi
camaradereşti
Comitetul pentru efectiv este la curent cu tehnicile eficiente de recrutare
Dezvoltarea unui plan de recrutare prin care clubul să reflecte diversitatea comunităţii
Explicarea aşteptărilor de efectiv (membership) potenţialilor Rotarieni
Implementarea unui program de orientare pentru noii membri
Crearea unei broşuri care să furnizeze informaţii generale despre Rotary, cât şi informaţii specifice
despre club, pentru potenţialii membri
Desemnarea câte unui Rotarian cu experienţă drept mentor pentru fiecare nou membru
Recunoaşterea meritelor acelor Rotarieni care atrag noi membri
Încurajarea membrilor în a se alătura Camaraderiei Rotary (Fellowship) sau Grupului de Acţiune
Rotariană
Participarea la programele RI de recompensare a dezvoltării efectivului
Sponsorizarea creerii unui nou club
Altele (vă rog descrieţi):

Paşi de făcut:

PROIECTE DE SERVICII
Situaţia actuală
Număr studenţi Rotary Schimb de Tineri (Youth Exchange):
Număr de cluburi Interact sponsorizate:

Găzduiţi

Trimişi

Cluburi Rotaract:

Corpuri Comunitare Rotary:
Număr de evenimente Recompense Rotary pentru Tineri Lideri (Rotary Youth Leadership Awards-RYLA):
Număr de Schimburi Prietenie Rotary (Rotary Friendship Exchanges):
Număr de Voluntari Rotary înregistraţi:
Număr de proiecte de Servicii Comunitare Mondiale (World Community Service-WCS):
Număr de alte proiecte de servicii curente ale clubului:
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Situaţia viitoare
Clubul nostru şi-a stabilit următoarele obiective de servicii pentru anul Rotary următor:
În comunitate:

Pentru comunităţile din alte ţări:

Cum şi-a planificat clubul atingerea obiectivelor de servicii? (bifaţi căsuţele ce corespund)
Comitetul pentru proiecte de servicii este la curent cu planificarea şi conducerea unui proiect de
servicii
Realizarea unei evaluări a nevoilor comunitare în vederea identificării de posibile proiecte
Trecerea în revistă a proiectelor curente de servicii în scopul confirmării faptului că ele adresează o
necesitate comunitară şi sunt de interes pentru membrii clubului
Identificarea aspectelor sociale comunitare cărora clubul doreşte să li se adreseze prin obiectivele sale
de servicii
Evaluarea activităţilor de strângere de fonduri în scopul determinării concurenţei cu necesităţile de
finanţare a proiectelor
Implicarea tuturor membrilor în proiectele de servicii ale clubului
Recunoaşterea meritelor membrilor clubului care participă şi conduc proiecte de servicii ale clubului
Identificarea unui club partener cu care să deruleze un proiect internaţional de servicii
Participarea în:
Interact

Schimburi Prietenie Rotary

Serv. Comunitare Mondiale

Rotaract

Voluntari Rotary

Rotary Schimb de Tineri

Corpuri Comunitare Rotary

Recompense Rotary pentru Tineri Lideri (RYLA)

Accesarea unui grant al Fundaţiei Rotary pentru sprijinirea unui proiect al clubului
Înregistrarea unui proiect ce necesită fonduri, bunuri sau voluntari în baza de date ProjectLINK
Altele (vă rog descrieţi):
Paşi de făcut:

FUNDAŢIA ROTARY
Situaţia actuală
Număr de granturi aprobate:
Granturi Districtuale Simplificate (District Simplified Grants):
Număr de Burse Ambasadoriale:

Nominalizate

Selectate

Număr membri în echipa Group Study Exchange (GSE):Nominalizaţi
Număr de Rotary World Peace Fellows:

Nominalizaţi

Selectaţi

Matching Granturi:
Găzduite
Selectaţi
Găzduiţi

Contribuţiile la activităţile PolioPlus în anul curent:
Contribuţiile la Fondul Anual de Programe în anul curent:
Contribuţiile la Fondul Permanent în anul curent:
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Găzduiţi

Număr de membri ai clubului care sunt:
Paul Harris Fellows:

Binefăcători:

Mari Donatori:

Membri Susţinători ai Fundaţiei Rotary:

Donatori Testamentari:

Număr de Alumni ai Fundaţiei descoperiţi şi urmăriţi de clubul vostru:
Situaţia viitoare
Clubul nostru şi-a propus următoarele obiective pentru Fundaţia Rotary (conform raportării din
Formularul Raport asupra Obiectivului Clubului de Dezvoltare a Fondului) pentru anul Rotary viitor:
Strângere de fonduri Polio:

Contribuţii la Fondul Anual de Programe:

Donaţii majore:

Binefăcători:

Donaţii testamentare:
Clubul nostru va participa la următoarele programe ale Fundaţiei Rotary:

Cum şi-a planificat clubul atingerea obiectivelor Fundaţiei Rotary? (bifaţi căsuţele ce corespund)
Comitetul clubului pentru Fundaţia Rotary înţelege programele Fundaţiei Rotary şi este convins să
promoveze necesitatea sprijinirii financiare a Fundaţiei
Spijinirea membrilor clubului în înţelegerea relaţiei dintre donaţiile către Fundaţie şi programele ei
Elaborarea trimestrială a unui program al clubului pentru Fundaţia Rotary, în special în Noiembrie,
Luna Fundaţiei Rotary
Includerea unei scurte prezentări a Fundaţiei Rotary în fiecare program al clubului
Planificarea în timp a prezentărilor de informare a membrilor clubului asupra Fundaţiei Rotary
Preşedintele Comitetului pentru Fundaţia Rotary va participa la Seminarul Districtual al Fundaţiei
Folosirea granturilor Fundaţiei Rotary pentru sprijinirea proiectelor internaţionale ale clubului
Evidenţierea contribuţiilor financiare ale membrilor clubului la Fundaţia Rotary şi a participării lor la
programele Fundaţiei
Încurajarea fiecărui membru să contribuie în fiecare an la Fundaţie
Participarea la:
Group Study Exchange

PolioPlus

Matching Granturi

Burse Ambasadoriale

Granturi Districtuale Simplificate

Camaraderii Rotary Pacea Mondială (Rotary World Peace)

Invitarea Alumni şi a participanţilor la programele Fundaţiei să ia parte la activităţile şi programele
clubului
Altele (vă rog descrieţi):
Paşi de făcut:

DEZVOLTAREA DE LIDERI/LIDERILOR (LEADERSHIP)
Situaţia actuală
Număr de lideri ai clubului care au participat la:
Adunarea Districtuală:

Seminarul Districtual al Fundaţiei Rotary:

Seminarul Districtual de Membership:

Seminarul Districtual de Leadership:

Conferinţa Districtuală:
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Număr de membri ai clubului activi la nivel districtual:
Număr de vizite ale asistentului guvernatorului în acest an Rotary:
Situaţia viitoare
Clubul nostru şi-a stabilit următoarele obiective de dezvoltare lideri Rotary pentru următorul an Rotarian:

Cum şi-a planificat clubul dezvoltarea de lideri Rotary? (bifaţi căsuţele ce corespund)
Preşedintele ales va participa la Seminarul de Pregătire a Preşedinţilor aleşi (PETS) şi la Adunarea
Districtuală
Toţi preşedinţii comitetelor vor participa la Adunarea Districtuală
Încurajarea interesului foştilor preşedinţi în a participa la Seminarul Districtual de Leadership
Numirea unui trainer al clubului pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor membrilor clubului
Implementarea unui program de dezvoltare de/a lideri(lor)
Folosirea expertizei Asistentului Guvernator al clubului
Încurajarea noilor membri în asumarea poziţiilor de lideri prin participarea în comitetele clubului
Vizitarea de către membri a altor cluburi, în vederea schimbului de experienţă, şi apoi diseminarea
învăţămintelor acestor vizite în club
Altele (vă rog descrieţi):
Paşi de făcut:

RELAŢII PUBLICE
Situaţia actuală
Menţionaţi activităţi ale clubului prezentate în media şi tipul de media (televiziune, radio, presa scrisă,
Internet, etc.) implicat.

Situaţia viitoare (propusă)
Clubul nostru şi-a stabilit următoarele obiective de relaţii publice pentru anul Rotary următor:

Cum şi-a planificat clubul atingerea obiectivelor de relaţii publice? (bifaţi căsuţele ce corespund)
Comitetul pentru Relaţii Publice este pregătit să conducă o campanie multimedia
Planificarea eforturilor de relaţii publice în jurul tuturor proiectelor de servicii
Implementarea unui program public de conştientizare Rotary, orientat către comunităţile de afaceri şi
profesionale, care să explice Ce şi Ce Face (realizează) Rotary
Planificarea ca un Anunţ de Servicii Publice Rotary să fie televizat de un canal local, radiodifuzat de o
staţie locală sau tipărit într-un ziar sau revistă locală
Altele (vă rog descrieţi):

Paşi de făcut:
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ADMINISTRAREA CLUBULUI
Situaţia actuală
Clubul îşi desfăşoară activitatea în baza unui Plan de Leadership al Clubului?

Da

Nu

Cât de des se întruneşte conducerea (board-ul) clubului ?
Când se întrunesc Adunările Generale ale clubului ?
Cum este elaborat bugetul clubului ?
Este bugetul revăzut în mod independent de către un contabil autorizat?
Are clubul un plan strategic în aplicare ?

Da

Da

Nu

Nu

A dezvoltat clubul un sistem de asigurare a continuităţi de leadership în board, comitete, etc.?
Da

Nu

A dezvoltat clubul un sistem de implicare a tuturor membrilor ?

Da

Nu

Foloseşte clubul opţiunea Member Access în www.rotary.org pentru actualizarea listei efectivului?
Da

Nu

Cât de des este publicat buletinul clubului ?
Descrieţi cum sunt organizate programele săptămânale ale clubului
Are clubul propriul Web site?

Da

Nu

Dacă Da, cât de des este actualizat ?

Ţine cont clubul de lunile speciale din calendarul Rotary, cum ar fi Luna Fundaţiei Rotary şi Luna Revistei ?
Da
Nu
Cât de des are clubul activităţi de camaraderie ?
Cum implicaţi familiile Rotarienilor ?

Situaţia viitoare (propusă)
Cum îşi îndeplineşte clubul sarcinile sale administrative? (bifaţi căsuţele ce corespund)
Reuniunile ordinare ale conducerii (board-ului) au fost planificate (în timp).
Clubul va revizui Planul de Leadership al Clubului la următoarele date:
Planurile strategic şi de comunicare ale clubului vor fi actualizate la următoarele date:
Adunări Generale ale clubului au fost planificate la următoarele date:
(număr)

Clubul a adoptat ultima versiune al Hotărârilor Recomandate Clubului Rotary sau şi-a revizuit
propriile hotărâri (se recomandă a se realiza după fiecare Consiliu Legislativ).
Alegerile în club vor avea loc la data de

.
(data)

Cel puţin

delegaţi vor fi trimişi la Conferinţa Districtuală.

(număr)

Va fi editat un buletin al clubului, în vederea furnizării de informaţii către membrii clubului.
Web site-ul clubului va fi actualizat de

ori pe an.

(număr)

A fost elaborat un plan care să asigure programe săptămânale interesante şi relevante pentru club.
Datele prezenţei vor fi raportate la conducerea districtului până în data de

a lunii următoare.
(număr)
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Member Access va fi utilizat pentru a asigura acurateţea Rapoartelor Semianuale la 1 Iunie şi 1
Decembrie.
Schimbările în efectiv (Membership) vor fi raportate la RI în

zile.
(număr)

Raportările către RI, inclusiv Raportul Semianual, vor fi efectuate la timp.
Pentru toţi membrii clubului sunt planificate următoarele acţiuni de camaraderie (fellowship) de-a
lungul anului:
Altele (vă rog descrieţi):

Paşi de făcut:

Clubul nostru şi-ar dori asistenţa guvernatorului sau a asistentului guvernator pentru următoarele:

Clubul nostru şi-ar dori discutarea, cu guvernatorul sau asistentul guvernator, a următoarelor aspecte, în
timpul vizitei oficiale la clubul nostru:

Numele Preşedintelui Clubului
Data

Anul Rotarian

Numele Asistentului Guvernator
Data
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SUMARUL OBIECTIVELOR CLUBULUI ROTARY

_________ANUL ROTARIAN

Obiectiv privind Efectivul clubului (Membership)
membri la 30 Iunie
(număr)

(anul)

Obiective Servicii
Pentru comunitatea noastră:

Pentru comunităţi din alte ţări:

Obiective ale Fundaţiei Rotary
Obiectivul nostru privind contribuţia la PolioPlus este de
Obiectivul nostru privind contribuţia la Fondul Anual al
Programelor este de
.
Obiectivul nostru privind contribuţia la Fondul Permanent este
de
.
Clubul nostru va participa la următoarele programe ale
Fundaţiei Rotary:

Obiective ale dezvoltării de lideri (Leadership)

Obiective privind Relaţiile Publice

Obiective ale Administrării Clubului

Alt obiectiv:
Alt obiectiv:
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Serviciul
Internaţional

Serviciul în
Comunitate

Vocaţional

Serviciul

Serviciul în
Club

Pentru fiecare obiectiv pe care clubul vostru şi l-a propus pentru anul Rotary următor, indicaţi la ce Cale a
Serviciului se adresează. Pentru a asigura un efort de servicii echilibrat, ar trebui să aveţi cel puţin câte un
obiectiv care să adreseze fiecare Cale a Serviciului. Majoritatea obiectivelor vor adresa mai mult de o Cale.

