
Cu toții avem povești diferite despre ceea ce ne-a adus și despre ce ne ține în Rotary. 
Dar împărtășim o legătură comună:
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• Suntem oameni de acțiune cu un puternic simț al scopului

• Cu mai bine de un secol în urmă, am inovat un nou model de conducere a 

serviciului pentru comunitate bazat pe conexiunile personale.

• Astăzi, aceste conexiuni sunt o rețea care se întinde pe tot globul – o punte
între bariere culturale, lingvistice, generaționale și geografice - și împărtășește
viziunea unei lumi mai bune.
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“A man may die, nations may rise 
and fall, but an idea lives on”

– J O H N  F .  K E N N E D Y
R O T A R Y  C L U B  O F  H Y A N N I S ,  M A



Ca oameni ai acțiunii, știm că îndeplinirea unei viziuni necesită un plan. Ori de câte ne 
confruntăm cu o provocare mare în viața noastră profesională, nu o abordăm fără să
fim pregătiți.

Noi suntem cei care spunem: „Avem nevoie de un plan” și, la fel de important, 
suntem cei care reunim toată lumea pentru a face acest plan și a-l pune în acțiune.

Să vorbim despre planul nostru pentru viitorul Rotary.
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Împreună, vedem o lume în care oamenii se 
unesc și acționează pentru a crea schimbări

de durată — pe tot globul, în comunitățile
noastre și în fiecare dintre noi.



Am întrebat în sondaje dacă au auzit de Rotary și am aflat că recunoașterea noastră la 
nivel global este remarcabilă: de fapt, trei din patru persoane chestionate erau
conștiente de Rotary.

Printre cele mai importante organizații de servicii sociale din lume, suntem în top 3 în
ceea ce privește conștientizarea.

Și oamenii știu suficient despre noi pentru a ști că facem bine în lume.
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De unde vine următoarea generație de conducători?

Ne aflăm în mijlocul unei schimbări demografice uriașe, dar în timp ce generațiile noi
împărtășesc pasiunea noastră pentru comunitate și pentru a face diferența, au o 
mulțime de alte oportunități pentru a canaliza acea pasiune – atât în online (direct 
din telefonul ținut în palma fiecăruia) cât și în lumea reală.
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“This is a changing world: we 
must be prepared to change with 
it. The story of Rotary will have to 

be written again and again.”

– PAUL HARRIS



Nu ne dorim cu toții asta?

Un Rotary mai puternic, mai eficient?
Un Rotary mai incluziv și mai deschis - pentru noi membri și idei noi.
Mai abil în utilizarea parteneriatelor, instrumentelor digitale și a altor resurse pentru
a reuni oamenii.
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Planul de acțiune ajută la ghidarea modului în care vom realiza acest lucru.

Se bazează pe capacitățile remarcabile pe care le-am dezvoltat în propriile noastre
vieți profesionale și în cariere - mai ales, capacitatea de a asculta și de a învăța de la 
ceilalți.

Respectă faptul că generațiile tinere au așteptări diferite cu privire la modul de a-și
petrece timpul, cu cine să-l petreacă și ce îi motivează.

Iar Planul nostru de acțiune ne încurajează să ne folosim imaginația colectivă, globală, 
pentru a aduce idei proaspete în prim plan.

În calitate de lider Rotary, ți s-a încredințat un rol esențial de a încuraja asumarea
planului și de a ajuta cluburile să își îndeplinească prioritățile în următorii cinci ani. . . 
o moștenire imensă pentru liderii și generațiile care te vor urma.
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Să ne creștem
impactul

Să ne extindem
sfera de influență

Să îmbunătățim
implicarea

participanților

Să ne creștem
capacitatea de adaptare



Ce impact are planul strategic Rotary International asupra “membership”
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inspirație
viziune

leadership
coeziune

obiective



Este esențial să avem atât implicarea conducerii Districtului cât și a cluburilor și a 
membrilor acestora în Plan. Fără sprijinul cluburilor nu se va întâmpla.
Prin urmare, planul, în timp ce trebuie sa fie ambițios, trebuie să fie și realist.
Planul nu înseamnă că districtul spune cluburilor ce trebuie să facă, ci invită cluburile
sa se îmbarce într-o călătorie nouă și interesantă din care pot face fiecare parte
prin contributia proprie.
Va fi extrem de benefic însă să devină parte din gândirea tuturor atunci când își
planifică proiectele de servicii și alte activități și nu doar o adăugire sau o gândire
ulterioară.
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de la Prioritate la Acțiune.



Un District care mobilizează Cluburile către obiectivele R.I.
Un District care inspiră și ajută Cluburile să își crească impactul prin proiecte și
serviciu comunitar, - o provocare?:
Un District către care Cluburile vin pentru suport și direcție în acțiunile lor și pentru
dezvoltarea cunoștiințelor conducerii Rotariene
Un District care este aproape de cluburi și de nevoile acestora
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• Districtul D2241 trebuie în primul rând să fie o 
sursă de inspirație, care vine din VISUL și
VIZIUNEA Rotary International, adaptate la 
specificul comunităților din România.

• Guvernatorul și Comitetul Districtual au rolul
de a contribui prin viziunea și carisma ECHIPEI 
DE LEADERI, să fie fiecare un motor ce creează
tracțiune în direcțiile agreate, aliniate cu 
viziunea și Planul Strategic Rotary 
International.

Rotary 
Leadership 



Prima prioritate a planului de acţiune este creșterea impactului nostru. Acţiunile

noastre vor răspunde la aceste întrebări:

• Care va fi moștenirea noastră?

• Cum ne putem defini și măsura impactul?

• Cum putem face mai mult bine în lume?
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“If civilization is to survive, we 
must cultivate the science of 

human relationships - the 
ability of all peoples, of all 

kinds, to live together, in the 
same world at peace”

– F R A N K L I N  D .  R O O S E V E L T
R O T A R Y  C L U B  O F  A L B A N Y ,  N Y
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PRIORITATEA 1

• Oamenii de Acțiune rezolvă problemele cu eficacitate!

• De ce obțin Rotarienii atătea rezultate? Investim în relaționare. Luăm decizii
bazate pe dovezi. Știm cum să ne mobilizăm rețelele de relații pentru a crea
soluții care să dureze. Și învățăm mereu din experiențele noastre în proiecte, 
cluburi și cariere.

• De-a lungul luptei pentru a pune capăt poliomielitei, am arătat ce putem face 
când ne bazăm pe forța noastră colectivă. Am creat soluții care se potrivesc
oamenilor pe care îi servim. Am evaluat rezultatele pentru a învăța din 
reușitele și neajunsurile noastre.

• Acesta este un model pe care îl vom folosi din nou pentru a urmări obiectivele
noastre îndrăznețe: educarea copiilor lumii, asigurarea unui acces echitabil la 
apă și canalizare, ajutând economiile locale să crească durabil și multe altele.

• Să căutăm noi modalități de a transpune expertiza noastră în a face diferența
- în comunitățile noastre și pe tot globul. 

Să ne
creștem

impactul



Aceasta este moștenirea noastră. Și este și un model pe care îl vom folosi din nou
pentru a ne atinge obiectivele:
- educarea copiilor lumii
- asigurarea unui acces echitabil la apă și canalizare
- ajutând economiile locale să crească durabil
- sanatatea si pacea in lume
- etc.
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“Pământul se vede ca un tot unitar
de acolo de sus”

- D U M I T R U - D O R I N P R U N A R I U
R O T A R Y  C L U B  B U C U R E Ș T I ,  

R O M Â N I A



- More than $18 million in Foundation global grant funding has been allocated to 
environment-related projects over the past five years. Creating a distinct area of 
focus to support the environment will give Rotary members even more ways to 
bring about positive change in the world and increase our impact.
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Dimensiunea fondurilor disponibile pt 
sponsorizări - Romania 

• GDP România 2018 cca 220 mld euro

est 2025 cca 320 mld euro

• Impozit pe profit 2.2%/gdp cca 5 mld euro

(sursa ZF.RO)

• 20% din impozit / profit 2018 cca 1 mld euro / an

est 2025 cca 1.5 mld euro / an

(*) Investitii
Rotary în proiecte 

în România
100 mil euro
in 25 de ani 

inclusiv Global Grants
(est Guv D2241 2018-2019)

Cota D2241 ~ 0.4% (*)



Creșterea contribuțiilor la Fundația R.I. 

Numărul de Cluburi care contribuie la Annual Fund, EREY, End Polio
Încurajarea cluburilor sa organizeze evenimente de fundraising pentru a colecta
fondurile destinate donatiilor la Fundatia Rotary International, astfel încât aceste
donatii sa nu fie doar din contributiile membrilor.
Obiectiv - un impact semnificativ mai mare inclusiv in vederea acumulării anuale de 
DDF (obiectiv [½ mil] USD).
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“This is one small step for a man, one 
giant leap for mankind”

– N E I L  A R M S T R O N G
R O T A R Y  C L U B  O F  

W A P A K O N E T A ,  O H
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Evolutie contributii la fondurile R.I.
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Putem face multe și la nivel de club.

Vom încuraja un sentiment mai mare de concentrare - în loc de cluburi care încearcă
să facă prea multe lucruri și să ajungă doar la jumătatea drumului.

Vom ajuta cluburile să colecteze mai multe informații despre impactul comunității și
să facă evaluări înainte și după activitate, astfel încât să poată spune povești
convingătoare despre impactul pe care îl au.
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Putem face multe și la nivel de club:
Putem încuraja un sentiment mai mare de 

concentrare - în loc de cluburi care încearcă să
facă prea multe lucruri și să ajungă doar la 

jumătatea drumului.
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Împreună, să dovedim că impactul nostru
asupra lumii abia începe.



Cea de-a doua prioritate a planului nostru de acțiune este extinderea scopului nostru, 
astfel încât să ne putem crește capacitatea de a avea impact. Oamenii de acțiune
activează, inspiră și oferă celorlalți speranța că pot face parte din schimbarea care 
face lumea mai bună.

Împreună, trebuie să răspundem la aceste întrebări:
• Cum ne putem împărtăși valorile cu audiențe noi?
• Cum putem inspira mai multe persoane să ia măsuri?
• Ce modele noi putem testa care să adune oamenii să experimenteze puterea

Rotary?
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PRIORITATEA 2

• Oamenii de Acțiune și se inspiră și se mobilizează unii
pe ceilalții.

• Știm că această capacitate a noastră de a face diferența
este mai mare atunci când mai multe persoane se unesc
cu noi. Ne dorim ca lumea să aprecieze spiritul nostru
ambițios, plin de compasiune și incluziv - pentru că astfel
ei văd că Rotary este exemplul implicării de la persoană
la persoană, pe care mulți îl caută.

• Spuse pe scară largă și cu empatie, poveștile noastre
oferă oamenilor speranța că lumea se poate schimba în
bine, invitând ascultătorii să se imagineze și ei ca parte a
acestei schimbări.

Să ne extindem
sfera de
influență
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Evoluția numărului de cluburi în D2241
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Evoluția numărului de membrii ai D2241
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Evoluția membrilor în D2241
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Membership:

Evidențierea Rotary ca o organizație incluzivă, captivantă, dinamică și ambițioasă care 
acționează în folosul comunității;
Crearea de noi modalități de a conecta oamenii cu organizația Rotary si să creem
canale noi de a atrage noi membri, cu interese diverse și încă minoritar reprezentate
în D2241

Creșterea numărului de femei (la peste 30%);
+10% membri sub 40 de ani față de anul precedent;
+10% rotaractieni atrași în cluburi Rotary față de anul precedent;

Creșterea varietății de Cluburi reprezentative pentru noi segmente de populație: 
Cluburi corporate, pașaport, e-Clubs, mixed Clubs, cause-based, etc;
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“People think I'm disciplined. It is 
not discipline. It is devotion. There 

is a great difference.”

- L U C I A N O  P A V A R O T T I
R O T A R Y  C L U B  O F  M O D E N A
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• Creșterea și menținerea calității reprezentative a 
membrilor D2241, ca elite profesionale și leaderi în
societate (calitate versus cantitate);

• Crearea de oportunități de leadership care să favorizeze
echilibrul între membrii noștri:
• +10% femei la nivel de leadership față de anul precedent;
• crearea comitetului Women in Rotary pentru a promova

dezvoltarea membership-ului și a leadership-ului în rândul
doamnelor;

• creșterea numărului de Rotaractieni atrași în programe de formare
și conducere;

Membership



Rotaractienii sunt profesioniști energici, pasionați și conduși de nevoile din 
comunitate.

Sunt esențiali pentru viitorul Rotary.

De aceea, ne interesează să aflăm ce își doresc de la Rotary și cum îi putem atrage pe 
alții ca ei.
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Rotaractienii
profesioniști energici, pasionați și conduși de nevoile din comunitate

esențiali pentru viitorul Rotary.
Ne interesează să aflăm ce își doresc de la Rotary și cum îi putem atrage pe alții ca ei.



Membership

Dezvoltarea calitativă a Cluburilor și a membrilor D2241 cu cresterea impactului și a 
sferei de influență prin proiecte adaptate la cerințele societății românești (Ro & Rep. 
MD) prezente și viitoare

Permanenta dezbatere calitate versus cantitate (Rotary un Club de elite, diversitate și
leadership)
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“As long as I do not take myself too 
seriously, I should not be too badly 

off.”

- K I N G  C H A R L E S  I I I  
R O T A R Y  C L U B  O F  

B A N C H O R Y - T E R N A N
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Evoluția mediei/club în D2241
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16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25

 Nr Mediu

<10, 7, 5%

10-19, 37, 
25%

20-29, 73, 
49%

30-40, 18, 
12%

>40, 13, 9%



Iată un alt mod de a ne revitaliza cluburile și de a ne împărtăși valorile cu publicul
nou: formarea de parteneriate cu noi organizații și agenții, Corporațiile, antreprenorii, 
etc

Deja cluburile Rotary au parteneriate cu școli și universități, camera de comerț locală, 
administrațiile locale, agențiile de servicii sociale, alte organizații de voluntari. Este 
fantastic. Dar trebuie să încurajăm fiecare club să facă mai mult pentru a colabora și a
implica comunitățile lor. 

Să ne uităm în jurul comunităților noastre și să vedem toate modalitățile prin care 
oamenii se conectează - prin obiective profesionale comune, de exemplu, sau prin
interese culturale comune. Și să invităm acești oameni să se conecteze cu noi.

Când ne gândim dincolo de parteneriatele tradiționale, arătăm că suntem o 
organizație deschisă și angajantă. Demonstrăm că schimbarea pozitivă începe cu 
primirea talentelor și ideilor altora.
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Dezvoltarea calitativă a Cluburilor și a 
membrilor D2241 cu cresterea impactului și a 

sferei de influență prin proiecte adaptate la 
cerințele societății românești (Ro & Rep. MD) 

prezente și viitoare



Comunicare unitară, conform regulilor de folosire a brandului Rotary International / 
în toate proiectele să se promoveze imaginea Rotary
Alcatuirea unei liste comune (si transmisibile Chair de PR anual) de oameni de presa, 
PR, contacte, pentru a fi mai ușor de preluat mandatul si obiectivele de la un an la 
altul.

Stabilirea conexiunilor cu mass-media locală + TV + radio.
acțiuni de comunicare/ promovare Polio, People of Action , etc.

Stabilirea prezenței concertate pe rețelele sociale la nivel de district și club 
(Facebook, Linkedin, Snapchat, Instagram, grupuri whatsapp, etc)
newsletters online, blog-uri, influencers, presă, bannere, pliante, etc
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“Only a life lived in 
the service of others 

is worth living”

– A L B E R T  E I N S T E I N

The Rotarian - June 1948



Există multe modalități de a crea noi canale înspre Rotary - aducând membrii familiei
la evenimente, implicând rotaractienii locali, actualizând site-urile cluburilor și
paginile de social media.

Există tot felul de lideri în comunități și dorim ca acești lideri sa fie conectați la Rotary.

Așadar, să ne deschidem mintea cu privire la cine poate fi un lider și apoi să ne 
adresăm acestor oameni noi: începeți un dialog despre cum putem beneficia reciproc
de participarea lor la activitățile și evenimentele noastre.
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Împreună, să construim conexiuni și oportunități
care să le permită oamenilor care ne

împărtășeșc convingerile să facă același lucru.



Cea de-a treia prioritate a planului nostru de acțiune este consolidarea implicării
participanților. Acțiunile noastre vor răspunde la aceste întrebări:

• Cum ne putem asigura că rotarienii simt valoarea pe termen lung a calității de 
membru?

• Ce ar îmbunătăți experiența noastră în Rotary?
• Ce abilități noi ar putea învăța oamenii prin Rotary?
• Cum ne putem dezvolta mai bine liderii?
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“We make a living by what we get,
but we make a life by what we give”

– S I R  W I N S T O N  C H U R C H I L L
R O T A R Y  C L U B  O F  L O N D O N
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PRIORITATEA 3
Să îmbunătățim

implicarea
participanților

• Oamenii de acțiune se străduiesc să înțeleagă
nevoile celorlalți.

• La fel ca și oamenii și comunitățile pe care le
deservim, participanții noștri trebuie să se
simtă văzuți și auziți. Ei caută experiențe care
să le fie relevante din punct de vedere
personal și profesional. Când văd dedicarea
noastră de a investi în ei în fiecare etapă a
vieții lor profesionale, cei care participă alături
de noi sunt dornici să ne acompanieze până la
capăt - chiar și într-un moment în care există
multe alte opțiuni pentru relaționare și pentru
voluntariat.



În calitate de Oameni de acțiune, ne străduim să înțelegem nevoile celorlalți.

Dar la fel ca și oamenii și comunitățile pe care le deservim, colegii noștri trebuie să
știe că sunt văzuți, auziți și apreciați. Ei caută experiențe care să fie relevante și
satisfăcătoare atât personal cât și profesional și, în unele cazuri, nu răspundem
acestor nevoi.

Această prioritate are ca scop să ne asigurăm că le oferim membrilor noștri
oportunități semnificative de a evolua și de a crește alături de noi - personal și
profesional - de-a lungul vieții.
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• Asigurarea satisfacției și apartenenței membrilor pe termen 
lung depinde:
• de un proces îmbunătățit de recrutare (Rotary este o 

oportunitate de creștere personală, nu de carieră profesională)
• de angajarea și menținerea interesului membrilor.

• Pentru a crește angajamentul membrilor, trebuie să plasăm
nevoile, așteptările și creșterea membrilor noștri și a 
celorlalți participanți în centrul a tot ceea ce facem.

• Echipa districtuală și în particular Asistenții de Guvernator vor
consilia Cluburile pe următoarele dezirabile:
• Creșterea prezenței membrilor la întâlnirile de Club;
• Implicarea fiecărui membru în măcar un proiect al Clubului;
• Măsurarea satisfacției membrilor prin sondaje de satisfacție & 

health-check;
• Îmbunătățirea gradului de retenție a membrilor și sprijinirea

dezvoltării cluburilor cu număr redus de membri.
• Atenție deosebită din partea A.G. și a echipei districtuale pentru

revitalizarea cluburilor cu mai puțin de 25 membri.

Angajamentul și
satisfacția
membrilor



Parteneriat între generații:

Interacțiuni cu școli, facultăți, absolvenți, tinerii din corporatii, etc.
Promovarea proiectelor și concursurilor pentru tineret, si alte actiuni care să
demonstreze prioritatea către tineret și către generațiile viitoare de leaderi.
Creșterea implicării noilor generații în procesul de guvernare;
Programe de Mentorat
Creșterea susținerii și interacțiunii Cluburilor Rotary către/cu Interact și Rotaract

37

“We must restore hope to young 
people, help the old, be open to 

the future, spread love”

- P O P E  F R A N C I S
R O T A R Y  C L U B  O F  B U E N O S  

A I R E S



"Valoarea" Rotary nu este suficient pusă în operă și suficient de clar explicată.

Ce oferă Rotary rotarienilor? Ce oferă Rotary societății?

Dezvoltarea unei abordări centrate pe participant pentru a adăuga plus valoare
implicării.
Creșterea mândriei apartenenței la organizația Rotary prin conștientizarea valorii
oferite de Rotary. 
Valoarea Rotary vine din experiență a peste un secol de a coordona și a implementa
poiecte de voluntariat și de ajutorare civică și socială. 
prezentari / best-practices în intâlniri regionale (cu reflectare și in media) - in cadrul
seminariilor / conferintelor
Această experiență cumulată de milioane de oră-om trebuie pusă la dispoziția tuturor
participanților / beneficiarilor Rotary.
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“I never did a day’s work in my 
life, it was all fun”

– T H O M A S  E D I S O N
R O T A R Y  C L U B  O F  O R A N G E ,  N J
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• Creșterea interacțiunii între district și cluburi pe 
toate axele. Inovare în comunicare (unelte și stil)
• Prezentarea unui District 2241 V.2:

• Districtul + Club = Echipa.

• Dezvoltarea unelte utile și a programelor de 
training oferite de către District Cluburilor
• Utilizarea a cât mai multor vorbitori inspiraționali la 

întâlniri on/off-line, inclusiv non-rotarieni și lideri
de comunitate și de afaceri.
• Consistența mesajului peste ani și consolidarea

încrederii că Districtul se comportă confrom
principiului "A servi mai presus de Sine"

Districtul și
Cluburile
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• “Talent honing” - identificarea abilităților care 
pot fi dobândite în Rotary și promovarea lor.

• Instruirea și dezvoltarea abilităților de 
conducere și prezentare pentru ofițerii
districtului/clubului:
• workshop pe temele: Fundatia R.I., vibrant Clubs 

(membership & imagine publica)
• Video training (RI + experiența locală) – how-to

• Rotary contribuie la formarea de leaderi, 
Rotarienii sunt/devin leaderi (oportunitatea de 
creștere personală)

Dezvoltare
abilități și

competențe



Dar să nu ne oprim doar la membrii noștri.

Dorim să îmbunătățim experiența generală în Rotary pentru oricine se afilieză nouă. 
Și nu ar trebui să luăm nimic de la sine.

Trebuie să privim fiecare întâlnire ca o oportunitate de a arăta oamenilor ce poate
face Rotary pentru ei - ca persoane și ca membri ai comunităților noastre.

41



Să creăm spațiul destinat membrilor, participanților și comunității în general pentru a 
oferi feedback regulat cu privire la experiențele și nevoile lor.

Să nu așteptăm să ne prezinte nevoia comunitatea: să fim proactivi și să devenim
cunoscuți ca oamenii care observă oportunități pentru schimbări pozitive pe care 
nimeni nu le vede.
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Și să aruncăm o privire serioasă la ceea ce se întâmplă când oamenii fac voluntariat
alături de noi sau participă la evenimentele noastre.

Facem tot ce putem pentru a spune: „Suntem recunoscători că sunteți aici. Contezi
pentru noi”?
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Împreună, să ne angajăm încă o dată să punem
nevoile, așteptările și creșterea participanților în

centrul a tot ceea ce facem.



Cea de-a patra prioritate a planului nostru de acțiune este creșterea capacității

noastre de adaptare.

Acțiunile noastre trebuie să răspundă la aceste întrebări:

• Cum ne putem adapta mai repede la o lume în schimbare?

• Cum pot noile perspective să consolideze Rotary?

• Ce idei noi ar putea crea o schimbare de durată?
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“Every day sees humanity more 
victorious in the struggle with 

space and time”
- G U G L I E R M O M A R C O N I

R O T A R Y  C L U B  O F  
B O L O G N A ,  I T A L Y
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PRIORITATEA 4
Sa creștem
capacitatea noastră
de adaptare

• Oamenii de Acțiune sunt inventivi,
antreprenoriali și rezistenți.

• De-a lungul istoriei noastre am arătat că
excelăm în găsirea de noi modalități de a
conduce lumea către schimbări durabile. Și
în propria carieră am dovedit că știm cum să
ajutăm organizațiile de orice fel să avanseze.
De aceea noile abordări ale principiilor
noastre de organizare nu ne amenință
identitatea noastră.

• Suntem pregătiți să căutăm oportunități noi,
să creăm mai multe căi către leadership, să
ne deschidem conversațiile către voci
diverse și să simplificăm modul de
funcționare - cu încredere.
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• Promovarea ideii de continuitate la nivel de 
District prin aplicarea în Programele de 
Guvernare anuale a priorităților și obiectivelor
Planului Strategic și prin alocarea unor
atribuții multianuale pentru membrii
comitetului districtual

• Realizarea unui plan de acțiune multi-anual la 
nivelul fiecărei comisii din cadrul Comitetului
Districtual (Membership, Fundație, Imagine 
Publica etc.).

Guvernanța
Rotary



Rotary Incubator

Multe din Cluburile din District au tendința să se limiteze la proiecte istorice sau
găsesc cu dificultate noi proiecte cu impact
Implicarea membrilor noi și tineri alături de cei experimentați pentru a genera idei
pentru un Rotary mai proaspăt, mai divers și mai tânăr;
Generarea unui Rotary-Incubator care să redefinească modul în care vedem ce
înseamnă Rotary, proiecte, implicare și priorități civice (inovare);

Încurajarea Cluburilor să își construiască planuri strategice pe 5 ani pentru a le oferi
direcție și continuitate cu focus pe inovație;
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All our dreams can come true, if 
we have the courage to pursue 

them”
– W A L T  D I S N E Y

R O T A R Y  C L U B  O F  
P A L M  S P R I N G S ,  C A
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• O mare parte a echipei de conducere a D2241 
au „experiență semnificativă”

• Combinația ideală a unui District orientat către
viitor este de a forma leaderi prin transferul de 
experiență către generațiile tinere (Mentorat
Rotarian)
• Implicarea Rotaract în structurile de conducere și

construirea unui plan de atragere de “sânge
proaspăt”
• Revizuirea, formatului membrilor și conținutul

tuturor echipelor / reuniunilor Districtuale pentru
includerea tinerilor
• Identificarea talentelor, mentorat și training 

pentru generațiile viitoare de leaderi

Întinerirea
Districtului & 

“talent hunting”



Suntem inventivi, antreprenoriali și rezistenți. De aceea suntem oameni de acțiune. Și
pentru că împărtășim acele calități, noile abordări ale principiilor noastre de 
organizare nu ne vor amenința identitatea.

Este timpul să căutăm oportunități noi, să îmbrățișăm idei inovatoare și să ne 
asumăm riscuri calculate.

Trebuie să creăm mai multe căi către conducere, să ascultăm voci noi și să
simplificăm modul în care acționăm.
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Ar trebui de asemeni să încurajăm cluburile noastre să arunce o privire nouă asupra
guvernării cluburilor și să analizeze modalități de eficientizare.

• poți crea un mediu care își asumă unele riscuri și încesrcă noi idei de activitate.
• poți găzdui întâlnirea clubului într-o locație nouă și la un moment nou.
• poți implica consilieri non-Rotary în ședințele consiliului de administrație al 

clubului pentru a obține perspective și idei noi, diferite.
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Împreună, să rămânem fideli valorilor noastre și
să preîntâmpinăm schimbările următorilor 115 

ani.



Să ne folosim capacitățile noastre particulare, ca lideri, ca și cluburi și ca membri.

Sa facem cat mai multe la nivel de club și la nivel personal, astfel încât fiecare
persoană care se angajează cu noi să aibă o experiență semnificativă, valoroasă și
plină de satisfacție.

Lucrând împreună, făcând ceea ce fiecare dintre noi știe cel mai bine, putem face un 
Rotary mai puternic și putem schimba mai multe vieți și comunități în bine.

Dar, pentru următorii cinci ani, pentru a fi suficient de transformaționali pe cât
trebuie, fiecare dintre noi va trebui să-și asume rolul de campion al planului de 
acțiune.
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“Volunteers are unpaid not because they are worthless, 
but because they are priceless” – A N O N Y M O U S



Știm că o putem face, pentru că deja ați dovedit că sunteți exact așa: adevărați
campioni.

Campioni în felul în care pledați pentru Rotary,
Campioni ai conducerii și
Campioni ai inspirației.
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“We are this close...”

– R O T A R Y  I N T E R N A T I O N A L



Împreună, să realizăm viziunea Rotary asupra unei lumi mai bune. Să arătăm lumii ce
înseamnă să fim oameni de acțiune.
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resurse.rotary2241.org
Club Central

Mulțumesc pentru atentie!

Dan Popescu

Chair Planificare Strategică 2020-2023

0740.101001,  dan.popescu@aectra.ro


