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De cele mai multe ori – un plan strategic se poate concretiza in 2-3 intalniri de 
brainstorming & planning.
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Problemele strategice sunt acele necunoscute critice care te determină să pornești la 
un proces de planificare strategică.
Acestea sunt probleme care necesita o soluție sau o decizie.

Gândește-te ce probleme vrei să abordezi cu acest plan strategic.
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Exemple de întrebări care explorează oportunităţile:
Cum putem atrage mai mulţi membri dintr-un grup demografic în creștere?
Cum putem ajuta antreprenorii să-și dezvolte afacerile?
Ce provocări sunt in comunitatea pe care clubul tau o poate ajuta, precum 
șomajul sau calitatea educaţiei?
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Resurse si ghiduri pe rotary.org
(incl. idei pt inspiraţie - show-cases)
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Posibile întrebări de adresat membrilor:
Cum ne creștem numărul membrilor și cum implicăm membrii în clubul nostru?
Cum putem atrage un grup divers de membri?
Cum putem include mai mulți membri ai comunității în activitățile clubului nostru?
Cum putem să ne mărim impactul în societate?
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CARACTERISTICILE CLUBULUI:

Declarația de viziune a Rotary ne cere „să ne unim și să luăm măsuri pentru a crea
schimbări de durată”.

Enumerează cinci-șapte caracteristici pe care le doriți să le aibă clubul vostru în
termen de trei-cinci ani, care vă vor ajuta să realizați această viziune, de ex. distractiv, 
orientat pe servicii, inovator, reprezentativ pentru comunitate, etc.
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O declarație de viziune definește viitorul dorit și oferă direcția pentru ceea ce dorești
să fie clubul tău.
Scrie, împreună cu echipa ta de planificare strategică, o declarație de viziune intr-o 
singura propoziție, utilizând ca referință caracteristicile clubului.

Întrebări potențiale de luat în considerare:
Cum va arăta clubul nostru în trei-cinci ani?
Cum vom ști că am reușit?
Ce vrem să realizăm?
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Prioritățile strategice ar trebui să vă ajute să vă atingeți viziunea Clubului.
Aceste priorități răspund la întrebarea „Cum vom reuși?”

Dezvolta cele mai importante priorități strategice – cele cu impactul maxim pe 
drumul clubului tau catre viziunea stabilita.
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Obiectivele odata identificate, trebuie construit Planul – succesiunea de actiuni si
resursele necesare pentru atingerea fiecarei faze definite.

Cand ne gandim la resurse trebuie sa luam in considerare:
- resursele financiare (nu numai in bugete totale – de multe ori proiecte complexe

implica plati – si finanatarile aferente – planificate in timp si DIN timp)
- resursele umane – intern (Rotary, Rotaract, etc.) si extern – parteneri din alte

organizatii si din societatea civila
- timpul disponibil pentru implementare (Rotary este o organizatie de voluntariat, in 

care marea majoritate a membrilor sunt persoane implicate intr-o viata
profesionala activa). Cand planificati proiecte majore, tineti seama de timpul
disponibil al membrilor pentru voluntariat; considerati daca aveti nevoie sa alocati
persoane dedicate pentru proiect)
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Rotary Club Central – unealta pentru stabilirea obiectivelor și urmărirea realizărilor.

15



Când ai stabilit prioritățile strategice, trebuie dezvoltate obiective anuale care să le 

sprijine.

Notează-ți prioritățile strategice.

enumera-ți obiectivele anuale

împreună cu acțiunile pe care le veți întreprinde

resursele de care aveți nevoie și

cine va conduce efortul pentru a atinge fiecare obiectiv.

Seteaza o cronologie pentru fiecare.
Rotary Club Central – unealta pentru stabilirea obiectivelor și urmărirea realizărilor.
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Extras din “strategic_planning_guide_en.pdf”

17



Va trebui să urmăriți progresul în direcția obiectivelor voastre anuale cu echipa de 
planificare strategică și să sugerați modificări ale planurilor de acțiune, dacă este
necesar.
Poate doriți să încercați o nouă abordare sau să alocați mai multe resurse pentru
obiectivele voastre.
Atunci când monitorizați progresul, luați în considerare următoarele:
• Cât de des ar trebui să măsurăm progresul către obiectivele noastre?
• Cum ar trebui să comunicăm progresul nostru membrilor clubului?
• Cine ar trebui să aprobe modificările planurilor de acțiune sau ale obiectivelor
anuale?
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Pe măsură ce analizezi progresul făcut, enumerează obiectivele, inclusiv cele care nu 

au fost îndeplinite și motivele aferente.

Stabileste ajustările sau acțiunile ce ar trebui întreprinse pentru a atinge obiectivele

îndeplinite partial.

Ia în considerare următoarele pentru obiectivele ratate:

Ce obiective au fost îndeplinite?

Ce obiective nu au fost îndeplinite?

Care sunt principalele motive pentru care nu am atins aceste obiective?

Ce ajustări trebuie făcute pentru a ne ajuta să atingem aceste obiective?
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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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Împreună, să realizăm viziunea Rotary asupra unei lumi mai bune. Să arătăm lumii ce
înseamnă să fim oameni de acțiune.

24



25


