
Dinamica Interact-Rotaract-
Rotary în contextul Elevate 

Rotaract



HOW IT HAPPENED

„LET’S ELEVATE 
ROTARACT”



HOW IT HAPPENED

„Rotaract serves a great purpose in 
the organization. It is a great 
opportunity for young professionals for 
growth, self-development, and 
leadership development. And that’s 
where we inspire them to stay in 
Rotary.”

Barry Rassin
RI President, 2018-2019



DECIZIILE BOARD-ULUI DIN OCTOMBRIE 2019

• Cluburile Rotaract vor putea carta noi cluburi 
Rotaract atât cu, cât și fără un sponsor

• Cluburile Rotaract vor putea sponsoriza alte 
cluburi Rotaract

• Cluburile Rotaract vor fi deschise pentru toți tinerii 
adulți mai mari de 18 ani

• Schimbările vor intra în vigoare începând cu 1 
iulie 2020



DECIZIILE BOARD-ULUI DIN IANUARIE 2020

• Cluburile Rotaract vor achita o taxă anuală către 
RI:

• $5 USD per membru pentru cluburile universitare
• $8 USD per membru pentru cluburile comunitare

• Taxa anuală va fi colectată începând cu 1 iulie 
2022



ELEVATE ROTARACT TASK FORCE

• În 2020, RIPP Mark Daniel Maloney a creat 
Elevate Rotaract Task Force

• Începând cu iulie 2020, din rândurile membrilor 
comitetului Rotaract, este desemnat un consilier 
pentru mandatarii (trustees) TRF, urmând să 
reprezinte interesele Rotaract



WHY IT HAPPENED



GOALS

• De a spori numărul Rotaractorilor raportați la RI 
cu 100% până în 2022

• De a spori numărul Rotaractorilor care aderă la 
un club Rotary cu 20% până în 2022

• De a spori numărul Rotaractorilor până la 1 mln. 
Până în 2029



WHAT CHANGED

• O integrare mai strânsă a Rotaractorilor în 
comunitatea Rotary

• Acces la resursele online de pe My Rotary
• Cluburile Rotaract pot aplica la granturi de la TRF
• Schimbarea dinamicii Interact-Rotaract-Rotary



s



DISCUSSION GROUPS



ROTARY GRANTS







CHALLENGES



SOLUTIONS

• Dual membership
• Numirea rotaractorilor în comitetele districtuale
• Luarea în considerare a schimbării modului în care sunt 

distribuite fondurile desemnate de district (FDD) pentru a crește 
numărul de rotaractori

• De lucrat împreună cu cluburile Rotaract din district pentru a ne 
asigura că acestea folosesc resursele My Rotary

• Sponsorizarea rotaractorilor pentru a participa la Conferințele 
Rotary
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