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„Credem în diversitate, deoarece
Rotary unește lumea în cel mai
bun mod și, prin urmare, trebuie
să reflecte fiecare parte a
umanității. Nu puteți servi lumea
în mod corespunzător decât dacă
puteți vedea și auzi acea lume cu
acuratețe. Diversitatea asigură că
Rotary reprezintă toate vocile și
vorbește în fiecare limbă.”

Barry Rassin
Președintele Rotary International 2018-2019
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Participanți la Simpozionul Rotary Peace
Convenția Rotary Internațional
Hamburg, Germania



„La Rotary cultivarea unei culturi diverse, echitabile și
incluzive este esențială pentru realizarea viziunii noastre
despre o lume în care oamenii se unesc și iau măsuri pentru a
crea schimbări de durată.

Apreciem diversitatea și sărbătorim contribuțiile oamenilor din
toate mediile, indiferent de vârstă, etnie, rasă, culoare,
dizabilități, stil de învățare, religie, credință, cultură, statut
socioeconomic, stare civilă, limbi vorbite, sex, orientare
sexuală și identitate de gen precum și diferențe de idei,
gânduri, valori și credințe.”

Declarația de angajament a Rotary - 2021
Consiliul Director al RI
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incluziune?



diversitate?



Tipuri de diversitate 
Lingvistică

Variații se manifestă și în lingvistică, deoarece există diferite dialecte, accente și 
limbi în întreaga lume. Această diversitate apare datorită migrației grupurilor 
dintr-o anumită populație. De exemplu, dialectul Spaniei nu este același cu cel al 
Columbiei sau al Statelor Unite, există o variație lingvistică în acele regiuni.

Culturală

Este vorba despre o coexistență sau o relație între diferitele culturi care există în 
lume. Se referă la variația și interacțiunea diferitelor culturi care pot exista într-o 
regiune și care, la rândul lor, coexistă cu restul lumii, de exemplu, egiptean, 
musulman etc.

Sexuală

Este vorba despre diversitatea de gen, care este legată de variațiile care există 
între orientarea sexuală a unei persoane și dorința altor subiecți de a interacționa 
sexual cu ceilalți.

Socială

Nu este altceva decât unirea popoarelor care se află în aceeași societate și care 
au propriile obiceiuri, religie, limbă, tonul pielii, tradiții, îmbrăcăminte și 
gastronomie. Aici se sugerează că, deși trăiesc pe aceeași planetă, există 
nenumărate localități care au caracteristici speciale.

Funcțională

Acesta este un fenomen, fapt sau caracteristică a tuturor indivizilor care fac viața 
într-o societate să se refere la faptul că fiecare persoană are anumite capacități. 
Diversitatea funcțională este gestionată astfel încât să nu existe discriminări sau 
excluderi pentru a fi diferiți, de exemplu, având un handicap intelectual sau fizic, 
având limitări etc.

Vârstă

Definiția diversității de vârstă este pur și simplu acceptarea persoanelor de diferite 
vârste la Rotary. Diversitatea bazată pe vârstă este similară cu diversitatea 
generațională prin faptul că urmărește combaterea discriminării în funcție de 
vârstă.



echitate?
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Echitatea
Derivată din ideea că justiția este prima
virtute a societăților, se traduce printr-o
pleiadă de concepte care sprijină un
principiu moral fundamental, acela de a
respecta drepturilor fiecăruia.



  



Plan de acțiune Rotary



metrici de 
incluziune a 
diversităţii şi 

echităţii



Ce măsuri putem lua pentru a 
reduce acest decalaj?

Genul membrilor 



Vârsta membrilor

  

Cum putem fi mai incluzivi și să primim 
membri din generații și cu experiențe 
diferite?



Vârsta liderilor 
Rotary

  

Ce pași putem lua să 
includem membri mai 
tineri în conducerea 
noastră?



1. Găsiți noi modalități de a folosi experiența Rotary
pentru a face diferența în comunitățile voastre și
pe tot globul.

2. Creați conexiuni și oportunități care le permit
oamenilor care împărtășesc impulsul Rotary să facă
schimbări.

3. Luați un nou angajament prin care să puneți nevoile,
așteptările și dezvoltarea membrilor în centrul a
tot ceea ce facem.

4. Găsiți noi oportunități, creați mai multe căi către
leadership, deschideți conversațiile către voci mai
diverse și simplificați modul în care funcționați.

Creșteți impactul
Extindeți acoperirea
Îmbunătățiți implicarea 
membrilor
Creșteți capacitatea de 
adaptare
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Mulțumesc
dei.inquiries@rotary.org


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17

