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INTRUNIRILE DE CLUB.
COMUNICARE.



OBIECTIVE
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Vom învăța și discuta despre:

 Modul recomandat de desfășurare a 
întrunirilor de club

 Comunicarea cu membrii clubului

 Comunicarea cu publicul/comunitatea

 Comunicarea District - Club



ÎNTRUNIRILE CLUBULUI
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Modul recomandat de desfășurare 



PREGĂTIREA ȘI DESFĂȘURAREA
ÎNTRUNIRILOR

Urmărit progresul diferitelor proiecte. Discuții cu comitetele.

Stabilit locația și ora întrunirii (daca diferă de locația și ora obișnuită) și trimis mesaj
WhatsApp/SMS cu 2 zile înainte

Pregătit agenda discuții/prezentări întrunire

Stabilit legătura cu potențiali invitați la ședință

Pregătit mici cadouri/diplome pentru sărbătoriți, invitați

Trimis mesaj WhatsApp/SMS în ziua întrunirii cu enumerarea principalele puncte de discuție
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Înaintea întrunirii



PREGĂTIREA ȘI DESFĂȘURAREA
ÎNTRUNIRILOR

Președintele și secretarul sosesc cu 15 minute înaintea orei de începere a 

întrunirii și se asigură că locația este pregătită.

Se pregătesc stativul și fanioanele, clopotul, imnurile, colanul

Președintele și secretarul întâmpină membrii pe măsură ce sosesc

Se deschide întrunirea. Bătaie de clopot. Se intonează imnurile
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Desfășurarea întrunirii



PREGĂTIREA ȘI DESFĂȘURAREA
ÎNTRUNIRILOR

Se prezintă invitații

Agenda ședință. Corespondența. Old Business. New Business.

Sunt lăudați membri activi. Mici premii simbolice. Poze.

Raport Trezorier. Raport Secretar. Raport comisii.

Se dă cuvântul invitaților

6

Desfășurarea întrunirii



PREGĂTIREA ȘI DESFĂȘURAREA
ÎNTRUNIRILOR

Se dă cuvântul altor membri

Anunțat sărbătoriții. Cadou simbolic. Poze

Stabilit întrunire viitoare. Calendar

Închidere întrunire oficiala. Bătaie de clopot

Program de informare și divertisment
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Desfășurarea întrunirii



PREGĂTIREA ȘI DESFĂȘURAREA
ÎNTRUNIRILOR

Secretarul trimite o scurta minuta a întrunirii pe Whatsapp pentru informarea 
membrilor care nu au fost la întrunire
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După întrunire



COMUNICAREA CU 
MEMBRII CLUBULUI
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WhatsApp / SMS

Email

Telefon

Grup Facebook



COMUNICAREA CU 
PUBLICUL / 
COMUNITATEA
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Informare. Vizibilitate. Imagine.

Pagina Facebook

Website

Instagram

Youtube

Articole de presa

Grupuri Whatsapp ONG



COMUNICAREA
DISTRICT - CLUB
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Informare. Vizibilitate. Imagine.

Grupuri WhatsApp

Email 

Grup Facebook District

Newsletter

Website

Pagina Facebook District

Instagram

Articole de presa

Youtube



COMUNICARE SECRETAR DISTRICTUAL -
CLUBURI

Preferință WhatsApp și email

Rămâneți pe grupurile de Whatsapp create (doar așa puteți rămâne conectați la viața districtului). Dacă 
mesajele deranjaza, puneți grupul pe mute.

 Grup Presedinti

 Grup Secretari

 Grup Trezorieri

 Grup AG

 Grup Comitet Districtual

Asigurați-vă că și ceilalți lideri ai clubului sunt pe grupuri

Telefon (de preferință) doar în cazul unor urgențe
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CONCLUZII
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In acest training am discutat despre:

 Modul recomandat de desfășurare a 
întrunirilor de club

 Comunicarea cu membrii clubului

 Comunicarea cu publicul/comunitatea

 Comunicarea District - Club



ÎNTREBĂRI?
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Împreună, vedem o lume în care oamenii se unesc și iau măsuri

pentru a crea schimbări de durată pe tot globul,

în comunitățile noastre și în noi înșine.



VĂ MULȚUMESC!
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