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Despre ROL si
RESPONSABILITATE



• Cum a inceput Rotary.
• Caile de serviciu.
• Districtul un suport esential pentru cluburi.
• Responsabilitatiile Asistentului legate de planul de 

leadership al clubului.
• Cluburi cu atentie sporita.

OBIECTIVE



Ce este Rotary?

Rotary este o rețea internațională de voluntari in serviciul
comunității. Membrii Rotary sunt lideri ai mediului de
afaceri, ai tuturor profesiunilor si ai comunității, care se
dedica serviciului umanitar, încurajează înalte standarde
etice si ajuta la construirea bunei înțelegeri si a păcii in
lume.



In 1932, Rotarianul Herbert J. Taylor a definit “The Four-Way Test”.

TESTUL CELOR PATRU INTREBARI subliniaza angajamentul nostru de 
integritate:
Of the things we think, say or do
Despre lucrurile pe care le gandim, spunem sau facem
1) Is it the TRUTH? 

Este acesta ADEVARUL?
2) Is it FAIR to all concerned? 

Este CORECT pentru toti cei interesati?
3) Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS? 

Va aduce BUNA INTELEGERE si MAI MULTA PRIETENIE?
4) Will it be BENEFICIAL to all concerned? 

Va fi BENEFIC pentru toti cei interesati?



Codul de Conduita ROTARY
Ca Rotarian, mă angajez să:

1) Fiu exemplu de integritate morala in comportament si activitate;
2) Folosesc experienta mea vocationala si aptitudinile pentru a servi in Rotary;
3) Imi desfasor etic activitatile mele personale, de afaceri si profesionale, incurajand
si promovand inaltele standarde etice ca un exemplu pentru ceilalti;
4) Fiu corect in toate relatiile mele cu ceilalti si sa ii tratez cu respectul cuvenit
fintelor umane;
5) Promovez recunoasterea si respectul pentru toate ocupatiile folositoare societatii;
6) Ofer talentele mele vocationale; sa creez oportunitati pentru tineri; sa lucrez
pentru ameliorarea nevoilor speciale ale altora si sa imbunatatesc calitatea vietii in
comunitatea mea;
7) Să fiu demn de increderea acordata de Rotary si colegii Rotarieni si sa nu fac nimic
care sa afecteze si sa creeze aversiune fata de Rotary sau colegii Rotarieni;
8) NU solicit unui coleg Rotarian privilegii sau avantaje diferite de cele acordate si
celorlalti, in mod normal, in relatiile de afaceri sau profesionale



Obiectivul Rotary este sa incurajeze si sa intareasca idealul de a servi ca baza a 
unei activitati demne si in special sa incurajeze si sa intareasca: 

In primul rand: Lărgirea cercului de cunoștințe ca oportunitate pentru a servi ;

In al doilea rand: Promovarea unor înalte standarde etice in afaceri si profesii; 
recunoasterea demnitatii tututror ocupatiilor folositoare; profesia fiecarui Rotarian
este o oportunitate pentru a sluji comunitatea;

In al treilea rand. Aplicarea idealului de a servi in viata personala, in profesie si in 
comunitatea de către fiecare rotarian;

In al patrulea rand. Promovarea intelegerii internationale, a bunelor intentii si a 
pacii printr-o lume a prieteniei intre lideri ai profesiilor lor, uniti de idealul de a 
servi. (RIC 4, SRCC 4)



VALORILE FUNDAMENTALE
Rotary a adoptat valorile fundamentale in 2007, ca parte a  Planului
Strategic Rotary, si aceste cinci valori sunt trasaturi fundamentale ale 
fiecarui Rotarian.
Valorile fundamentale ale Rotary International sunt urmatoarele:
• Serviciul
• Prietenia
• Diversitatea
• Integritatea
• Leadershipul



Caile de Serviciu (A Servi)
Caile de Serviciu in Rotary:

1) Servicii prin club
2) Servicii vocaționale
3) Servicii pentru comunitate
4) Servicii internationale
5) Servicii pentru noua generație



• Districtul este un UNIT ADMINISTRATIV ce
asigura suportul si ajuta cluburile sa functioneze
eficient. 

• Guvernatorul, Asistentii Guvernatorului si Membrii
comitetelor districtuale muncesc impreuna pentru a 
asigura suportul lor si sprijinul total catre cluburi
pentru ca acestea sa poata ajunge si functiona la un 
potential maxim.

Care este rolul districtului in asigurarea
suportului pentru cluburi ?



• Conduce si coordoneaza intrunirile clubului pentru
a implica cat mai larg toti membrii clubului in 
procesul de planificare si de ai tine informati cu 
activitatiile Rotary.

• Asigura o comunicatie clara intre liderii clubului, 
membrii clubului si liderii districtului. 

• Se asigura ca fiecare membru al clubului este activ.

• Devolta si adapteaza la potentialul clubului un plan 
corespunzator de training.

Una dintre responsabilitatiile Asistentului este asistarea
Presedintelui in  implementarea Planului de leadership al clubulu



• Cluburile noi
(vechime sub 3 ani 
de la chartare)

• Cluburile sub 20 de 
membrii.

• Cluburile cu un 
procent al prezentei
sub 70%.

Cluburi cu atentie speciala:



• FELICITARI !

• SUCCES !

TAKE ACTION
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