
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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Ca oameni de acțiune, împărtășim 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 persoanale.
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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Individual și colectiv, suntem oameni de acțiune.
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Și 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.
Pentru că știm că există un decalaj mare între ce suntem ca organizație astăzi și ce
trebuie și vrem să fim.
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Am început să dezvoltăm acest plan aruncând o privire în oglindă, punând întrebări
serioase și făcând autoevaluări. Am efectuat focus-grupuri și sondaje și am întrebat
mai mult de un milion de membri, lideri și participanți Rotary din întreaga lume să își
împărtășească opinia cu noi. 

Obiectivele noastre au fost modelate de feedback-ul celor care ne cunosc cel mai
bine - și care ne împărtășesc deja angajamentul de a ne atinge viziunea.

Am aflat că membrii noștri au considerat că trebuie să devenim mai agili, mai deschiși
la idei și chipuri noi și să valorificăm mai bine tehnologiile și tendințele în schimbare.
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Știam însă că trebuie să privim și în afara Rotary.

Iată ce am aflat când am examinat publicul larg în 2015. Am discutat cu oameni din 
15 țări din întreaga lume.

Am întrebat ce i-ar motiva să se alăture unei organizații de serviciu civic. Iată ce ne-au 
spus:
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• Un sentiment de scop și oportunitate pentru serviciul comunitar.
• Cauze care sunt importante pentru ei.
• O reputație consacrată - o moștenire puternică.
• Programele care fac diferența pe plan local.

Sună a Rotary, nu-i așa?
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Am întrebat 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.

Și acum provocările:
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Cei mai mulți au avut doar o idee vagă despre cum facem bine în lume.
Doar 35 la sută au văzut Rotary ca o organizație pentru oameni ca ei.
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Și doar 25 la sută dintre persoanele chestionate au spus că cunosc pe cineva în
Rotary.

Noi Rotarienii știm cum se manifestă acest aspect în viața reală: participarea
membrilor a scăzut cu până la 18% în America de Nord și în alte părți; în 2018 am 
avut un record al numărului de persoane care au plecat din Rotary.
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Pe măsură ce ne apropiem de eradicarea polio, ne întrebăm: care sunt noile povești
care ne vor uni, ne vor motiva și vor spune restului lumii despre impactul nostru?
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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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Așadar, iată unde ne aflăm astăzi: suntem pionierii incontestabili în conducerrea
serviciilor comunitare bazate pe conexiunile personale - și totuși vedem, din ce în ce
mai mult, că oamenii nu vin la noi pentru a realiza aceste conexiuni.

Știm că acest lucru nu este ușor de auzit, dar avem o veste bună: avem un plan.
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Planul de acțiune este condus de un sentiment de optimism - o credință că suntem și
vom continua să fim esențiali pentru comunitățile noastre, pentru lume, pentru
umanitate.
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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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Acest plan de acțiune este ambițios, dar realizabil, pe un interval de cinci ani care ne 
va împinge, dar nu ne va epuiza. Este concentrat și la obiect – ca și tine.

18



Are patru priorități.

Patru.

Fiecare prioritate reflectă contribuția, feedback-ul și speranțele membrilor actuali și
trecuți, al conducerii, rotaractienilor, al studenților și elevilor din programele Youth 
exchange și al personalului Rotary.

În total, am adresat mai mult de un milion de oameni care sunt conectați la Rotary 
într-un fel sau altul pentru a ne asigura că prioritățile Planului nostru de acțiune sunt 
cele corecte și sunt autentic Rotariere.

Cele patru priorități sunt:
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Să ne uităm acum la fiecare prioritate în detaliu și la modalitățile prin care vom
transforma aceste priorități în acțiune.
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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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Rotarienii rezolva eficient probleme cu solutii durabile, pentru ca investim in relatii -
ceea ce toate cartile de management numesc astazi „construirea capitalului social”.
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Știm cum să ne mobilizăm rețelele de relatii. Și învățăm constant din experiențele
noastre, în timp ce participăm la viața clubului, ne oferim voluntariatul în proiecte și
ne gestionăm carierele.
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De-a lungul luptei pentru a pune capăt poliomielitei, am arătat ce putem face când ne 
bazăm pe punctele noastre forte colective.

Am creat soluții specifice pentru persoanele pe care le servim.
Am evaluat rezultatele pentru a învăța din reușitele și neajunsurile noastre.
Am creat parteneriate cu parteneri in sănătate la nivel mondial.
Când am constatat că infrastructura lipsește, am construit-o.
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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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Dar într-o lume bazată pe date, totul trebuie să fie măsurabil.

Pentru a ne crește impactul și pentru a oferi și mai multe dovezi despre ceea ce sunt 
capabili să obțină rotarienii, trebuie să ne orientăm mai mult pe analiza datelor.
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Acest tip de măsurare este cea mai bună practică în fiecare sector - probabil faceți
ceva asemănător în propria profesie. Și știm că partenerii actuali și potențiali, precum 
și tinerii rotarieni vor să vadă dovezile concrete ale impactului generat.

Prin documentarea valorii faptelor noastre bune, obținem o imagine clară a 
rezultatelor. Învățăm cum să reproducem și să ne mărim succesul.

Și putem spune povești mai convingătoare despre binele pe care îl facem.

28



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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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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Să începem cu cei care au arătat deja un entuziasm pentru Rotary: Rotaractienii
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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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La nivel corporativ, dezvoltăm noi produse și modele alternative de participare, astfel
încât, indiferent de locul în care locuiesc oamenii, ei să poată să ni se alăture și să
participe alături de noi.

La nivel de club, trebuie să investim activ pentru a aduce mai multe persoane din 
medii diferite.
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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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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.

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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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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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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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.
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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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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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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.

45



Am început deja să abordăm unele dintre problemele operaționale majore.

Trebuie să analizăm modelele de guvernare, structurile comitetelor, procesele la nivel
de secretariat și multe altele.

Totul trebuie reconsiderat.
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Mulți dintre voi au trecut deja prin acest tip de analiză profundă a proceselor interne 
în propriile companii și organizații.

Știm că nu este atractiv, dar, de asemenea, știți că este absolut esențial dacă dorim să
creăm o bază puternică pentru inovație, durabilitate și creștere.
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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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Acum că am împărtășit mai multe despre viziunea noastră colectivă pentru viitor, sper
să vedeți cum acest plan de acțiune ne vorbește tuturor, la toate nivelurile Rotary.

Și credem că, deși fiecare dintre aceste priorități trebuie să fie deținută de noi toți, nu 
este obligatoriu să le abordăm în același mod.
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Să ne folosim capacitățile noastre particulare, ca lideri, ca și cluburi și ca membri.

Putem face multe la nivel corporativ în ceea ce privește operațiunile și infrastructura. 
Și se pot face 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.
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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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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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În calitate de campioni ai planului de acțiune, vom da exemplul răspunzând la 
schimbări, modelând activ cultura Rotary și îndrumând Rotary în următorul secol de 
serviciu.
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Dacă aveți întrebări despre planul de acțiune, despre cum vă puteți implica sau
pentru a vizualiza progresul nostru, acceseaza:
rotary.org/strategicplan.
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Împreună, să realizăm viziunea Rotary asupra unei lumi mai bune. Să arătăm lumii ce
înseamnă să fim oameni de acțiune.
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