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• DEI – atragem noi membri pentru schimbari pozitive

• Responsabilitatea creșterii numărului de membri

• Comitetul de membership de la nivelul clubului.

• De la diversitate la implicarea în acțiune a membrilor.

• Conectarea cu Alumni.

• Extinderea razei de actiune în comunitate.

:

OBIECTIVE DE URMARIT:



:

VIZIUNEA ROTARY  INTERNAȚIONAL:

"Împreună, vedem o lume în care oamenii se unesc și iau
măsuri pentru a crea schimbări de durată pe glob, în
comunitățile noastre și în noi înșine."



Diversitate Echitate Incluziune



-Declarația Rotary față de DEI
Declarație adoptată în 2019 și consolidată de Board-ul RI 
în 2021.

- Codul de conduita privind DEI
- Folosiți un limbaj respectuos

- Oferiți susținere

- Promovați un mediu primitor și incluziv

- Sărbătoriți diversitatea



MEMBERSHIP 
Responsabilitățile Președintelui



Președinte Ales:

- numește și raportează pe My Rotary membrii comitetului de membership

- evaluează membrii clubului și nivelul lor de satisfacție (vezi fișa)

- stabilește obiectivul in materie de membership în RCC

- caută ocazii de a înființa un nou club în zonă

- stabilește o strategie de a implica alumni in activitățile și evenimentele 
clubului.



EVALUAREA CLUBULUI
1. Ce caută membri clubului?

2. De ce pleacă membri clubului?

Pe site-ul districtului:

- Instrumente de evaluare a situației 
membershipului clubului 

- Chestionar de evaluare a satisfacției membrilor



CE CAUTĂ MEMBRII

Servicii pentru comunitate

10

Conectarea cu alții

Oportunități de dezvoltare 
profesională si leadership



FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ
SATISFACȚIA MEMBRILOR:

1.Confortul cu alți membri ai 
clubului

2. Impactul pozitiv al clubului în 
comunitate

3. Încredere în conducerea clubului
4. Bucuria întâlnirilor de club

FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ
RETENȚIA MEMBRILOR: 

1. Comfortul cu alți membri ai 
clubului
2. Bucuria întâlnirilor de club



Președinte:

- Puterea exemplului – propune un nou membru

- Urmărește flexibilitatea clubului și a procedurilor CUM ?
- Urmărește noi formate de întâlniri pentru atragerea și implicarea membrilor

- Lucrează cu comitetul la o strategie de atragere de noi membri ???
- Lucreaza la diversitatea membrilor în club CLASIFICĂRILE!!
- Recunoaște meritele celor care au sponsorizat noi membri și celor cu 

contribuții

- Gestionează sugestiile on-line de membri.



Comitetul de membership al clubului 
- Are rolul de a atrage, a implica si a educa membrii clubului

- 5 - 15 membri sau 10% din numarul de membri

- Reflectă diversitatea clubului

- Au o cunoastere aprofundată a Rotary

- Participă la Seminarul Districtual de Membership 

- Fișa postului pentru președintele comitetului de membership – SITE!!!!! 

- Responsabilități

- Identifică potențiali membri

- Le prezintă acestora Rotary și clubul vostru

- Îi invită să se alăture clubului dacă se potrivesc bine

- Implică membrii noi și pe cei existenți
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EACH ONE, BRING ONE

ROTARY.ORG/JOIN

“Prieteni, de a trăi pentru alții, de a avea grijă de alții, de a-i servi pe alții pentru a
le schimba viața este cel mai bun mod de a trăi propria noastră viață..” — RI 
President Shekhar Mehta

Presenter
Presentation Notes
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EACH ONE, KEEP ONE

ROTARY.ORG/JOIN

Presenter
Presentation Notes
 



• DEI – atragem noi membri pentru schimbari pozitive

• Responsabilitatile cresteri numarului de membri

• Comitetul membership de la nivelul clubului.

• Evaluarea clubului

AM URMARIT URMATOARELE OBIECTIVE:
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