
Ext inderea impactului Rotary:
Diversitate, Echitate, Incluziune
Iniț iat iva Președintelui Rotary Internat ional 2022-2023

Prezentare PETS Rotary Dist rict  2241
09.04.2022

Mihai-Cătăl in Pop
Rotaract  Cluj-Napoca

Dist rict  DEI Chair



Despre mine

2007 Membru Interact  Cluj-Napoca

2010 Membru Rotaract  Cluj-Napoca

2015-2016 Președinte Rotaract  Cluj-Napoca

2019-2020 DRR Rotaract  Dist rict  2241

2022-2023 District  DEI Chair Rotary District  2241





Mesajul Președintelui RI 2022-23 Jennifer Jones

“Nu contează cine eșt i, pe cine iubeșt i, cum te rogi, dacă ai un handicap sau din ce cultură sau 
ța ră  p rovii. Ce  contea ză  este  să  îț i doreșt i să  consolidezi comunită ț ile  și să  p re ie i iniț ia t iva  pentru 
a da naștere unor schimbări de durată.

…

Imaginează-ț i Rota ry — Imaginează-ț i DEI: Eforturile  noa stre  ne  vor spori ca pa cita tea  de  a  
conduce în cadrul comunităț ilor și în întreaga lume și vor ext inde acceptarea valorilor care ne 
reprezintă în mod profund, precum și puterea noastră de a schimba lumea în bine.”



Alinierea cu planul de acț iune și priorităț ile st rategice 

1. Creșterea impactului vostru prin intermediul  DEI

2. Ext inderea inf luenței prin intermediul  DEI

3. Creșterea impl icării part icipanț ilor prin intermediul  DEI

4. Creșterea abil ităț ii de adaptare prin intermediul  DEI



Patru căi pentru a vă consol ida clubul

1. Determinarea importanței DEI în propriul  club și în comunitate



1. Determinarea importanței DEI în propriul  club și în comunitate

Cum poate promovarea DEI să:

● Creeze un mediu mai sigur și confortabil, 
pentru a asigura faptul ca toți cei care 
interacționează cu noi se simt bineveniți, 
respectați și apreciați.

● Consolideze clubul, să îl ajute să 
crească și să își implice mai bine 
membrii

● Vă ajute să vă conectați cu membri noi și 
potențiali

● Vă ajute să aveți un impact mai mare în 
comunitatea voastra

● Ajute clubul să obțină acces la mai multe 
resurse, idei și parteneriate
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2. Sensibil izarea publ icului și creșterea gradului de înțelegere a DEI

● Creați un comitet DEI al clubului care sa 
reflecte demografia comunitatii voastre si 
ati putea invita membrii clubului sa ia 
parte. Presedintele acestuia ar trebui sa 
fie parte din comitetul director al clubului 
vostru.

● Analizați politice voastre si documentele 
dupa care va conduceti prin prisma DEI. 
Luati in considerare schimbari care vor 
face politicile voastre mai echitabile 
pentru toti membrii actuali si viitori.

● Asigurati-va ca aceasta concentrare pe 
DEI se reflecta in newsletter-ele clubului 
vostru. Includeti continut care reflecta 
diversitatea si problemele de interes din 
comunitatea voastra. Luati in considerare 
includerea unei sectiuni dedicata 
explorarii problemelor sau conceptelor 
DEI in fiecare editie.
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3. Act ivarea privind DEI în clubul și comunitatea voastră

● Informați-vă despre grupurile 
subreprezentate din comunitatea 
voastră, pentru a deveni susținători mai 
informați și mai eficienti ai DEI.

● Căutați oportunități de a asculta speakeri 
sau de a participa la evenimente, de a 
urmări persoane din aceste grupuri pe 
rețelele sociale și de a citi cărti sau 
articole pe care le-au scris.

● Găzduiti un forum comunitar sau o serie 
de discuții pentru a prezenta DEI unui 
public mai larg și a descrie angajamentul 
Rotary față de DEI.

● Includeti speakeri, exemple si programe 
despre problemele DEI la evenimentele 
și întâlnirile de instruire ale clubului. 
Asigurați-vă că demografia comunității 
voastre se reflectă în conținut, în 
ansamblul lui.
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4. Informarea despre DEI în Rotary

● Citiți despre angajamentul Rotary față 
de DEI

● Analizați codul de conduită privind DEI 
al Rotary.

● Finalizați cursurile despre DEI din 
Learning Center-ul Rotary.

● Folosiți evaluarea din Diversificarea 
clubului

● Citiți literatură sau articole de opinie, 
ascultați discursuri sau prelegeri, 
vizionați videoclipuri sau urmați cursuri 
online care explorează valorile 
Diversitate Echitate Incluziune
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