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ROTARY CLUB CENTRAL
O unealtă practică pentru

creionarea obiectivelor strategice pentru
orice Club Rotary

https://rcc.rotary.org/#/dashboard

District 2241 – Romania & Republica Moldova
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Împreună, vedem o lume în care oamenii se 
unesc și acționează pentru a crea o schimbare

de durată — pe tot mapamondul, în
comunitățile noastre și în fiecare dintre noi.
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https://rcc.rotary.org/
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Să ne creștem
impactul

Să ne extindem
sfera de influență

Să îmbunătățim
implicarea

participanților

Să ne creștem
capacitatea de adaptare
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1. www.rotary.org
2. Click pe MyRotary
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• faci login sau te
înregistrezi

• cu același e-mail 
transmis la R.I.
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1. Click pe “member 
center”

2. Click pe “online 
tools”

3. Click pe  “Rotary 
Club Central”
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click pe goal 
center!
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Obiective pentru implicarea membrilor
• Câți membri în total își dorește clubul până la sfârșitul

anului Rotary?
• Câți membri vor participa la activitățile de servicii ale 

clubului în timpul anului Rotary?
• Câți membri vor sponsoriza un nou membru al clubului

în timpul anului Rotary?
• Câți membri ai clubului vor fi membri ai cel puțin unui

grup de acțiune Rotary (RAG) în timpul anului Rotary?
• Câți membri vor participa la programe sau activități de 

dezvoltare a cunoștiințelor de leadership în timpul anului
Rotary?
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Rotary Club Central
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Obiective pentru donațiile la
Fundația Rotary

• Cu cât veți contribui la Fondul Rotary - PolioPlus (Clubul. 
sau membrii săi) în timpul anului Rotary?

• Cu cât veți contribui la Fondul anual al Fundației Rotary 
(EREY) (clubul dvs. sau membrii săi) în timpul anului
Rotary?

• În cursul anului Rotary, câte persoane sau cupluri se vor
angaja la o donație de 10.000 USD sau mai mult către
Fundația Rotary
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Rotary Club Central

11

Rotary Club Central
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Obiective pentru proiecte și serviciul
adus comunității

• Câte proiecte de servicii va finaliza clubul dvs. în timpul
anului Rotary?

• Cât de important este să introduceți o descriere a 
fiecărui proiect și un obiectiv de donații, sponsorizări și
de ore de voluntariat?

• Cât de importantă este raportarea la finalul mandatului a 
rezultatului față de obiectiv?
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Rotary Club Central

14



3/12/22

8

• Introdu proiectele Clubului tău în secțiunea
“Service” 

Rotary Club Central
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Introdu
informațiile cerute
despre fiecare
proiect al Clubului
tău, completând
cu ajutorul
ghidului

Rotary Club Central
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Rotary Club Center

• Club Center te ajută să vizualizezi realizatul față
de obiective dacă se completează periodic
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Proiecte pentru tineret

• Câte cluburi Rotaract noi și existente va sponsoriza
clubul tău în timpul anului Rotary?

• Câte cluburi Interact noi și existente va sponsoriza clubul
dvs. în timpul anului Rotary?

• Câți studenți Rotary Youth Exchange va găzdui clubul
dvs. în timpul anului Rotary?

• Câte persoane va sponsoriza clubul tău pentru a 
participa la evenimentele Rotary Youth Leadership 
Awards (RYLA) în timpul anului Rotary?
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Rotary Club Central
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Rotary Club Central
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Imagine publică

• Câte activități sociale va desfășura clubul vostru în afara 
întâlnirilor regulate din timpul anului Rotary?

• În timpul anului Rotary, de câte ori pe lună vor fi 
actualizate site-ul clubului sau conturile de socializare?

• Câte povești media vor acoperi proiectele clubului vostru
în timpul anului Rotary?

• Ați folosit materialele publicitare ale Rotary International, 
(videoclipuri, reclame și alte materiale din Brand 
Center?)
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Introdu obiectivele de PR ale Clubului tău

Rotary Club Central
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Cu ajutorul acestei unelte ai parcurs obiectivele majore
pe care Clubul tău și le-a propus în anul Rotarian.

Rotary Club Central
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Nu uita să salvezi… !

Rotary Club Central
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Citația Prezidențială
pentru un Club Rotary

• Citația prezidențială Rotary este cea mai prestigioasă recunoaștere a 
muncii depuse de cluburi de-a lungul anului.

• Urmărirea acțiunilor pentru atingerea Citației ajută cluburile să-și
implice membrii, să rămână relevante în comunitățile lor și să
funcționeze mai eficient.

• Un club activ și antrenant reflect valorile Rotary.
• Când cluburile își ating obiectivele pentru Citație, ele contribuie la 

sănătatea și cultura generală a Rotary pentru generațiile viitoare.
• Orice Club Rotary, Rotaract sau Interact poate câștiga Citația Rotary 

pentru atingerea obiectivelor care întăresc Rotary și clubul.
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Awarded to the Rotary Club of

for helping Rotary connect the world.

2019-2020 ROTARY CITATION

Mark Daniel Maloney 
President, Rotary International

PLATINUM

Pipera
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Criterii minime pentru obținerea citației
Prezidențiale?

• să ai setate obiective în Club Central pentru toate cele 5 
categorii

• sa setezi un număr minim de 13 obiective
• să îți atingi și să operezi la sfârșitul mandatului

rezultatele pentru obiectivele setate
• să efectuezi o donație de minim 1000 USD la Fundație

(plus 50 USD adminsitrative)
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Rotary Club Central
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rotary.org/strategicplan
rcc.rotary.org/#/dashboard
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Dan Popescu
Chair Planificare Strategică 2020-2023
0740.101001,  dan.popescu@aectra.ro

Mulțumesc pentru atenție

District 2241 – Romania & Republica Moldova
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