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(Special Training for Action in Rotary-Training Special de Acţiune Rotariană) 
 
 
Programul STAR a fost elaborat de către Rotary Club El Paso, Texas, SUA, în  1976. El 
reprezintă o metodă ce poate fi folosită pentru a implica şi angaja noii membri pe 
parcursul pregătirii membrilor pentru poziţii de leadership în club. Cluburile sunt 
încurajate să adopte programe similare în scopul retenţiei membrilor prin implicare, 
informare şi educare. Atât timp cât intrarea noilor membri într-un club se face pe o bază 
solidă, programul poate fi repetat în fiecare an, sau ori de câte ori este necesar. Mai mult 
decât  a servi ca vehicol de informare Rotary, mic dejunurile (dejunurile sau cinele) 
STAR ajută noii membri să se cunoască între ei, facilitând şi familiarizarea lor cu câţiva 
dintre rotarienii mai experimentaţi.  Este o oportunitate de a stabili o mică atmosferă de 
grup şi de a  favoriza constituirea unor situaţii şi stări ce invită  la  întrebări şi discuţii, 
într-un mediu de invitaţie şi incluziune. Într-un club mare acest lucru poate reprezenta un 
instrument eficient de promovare a camaraderiei. 
Următoarele linii directoare STAR pot fi adaptate pentru a fi folosite şi de către clubul 
vostru: 
● Fiecare nou membru este înscris în Comitetul STAR şi i se cere să completeze un 
chestionar în care să precizeze domeniile de interes, aptitudini şi să ataşeze şi o 
fotografie. 
Schiţa biografică a noului membru este apoi prezentată în buletinul săptămânal al 
clubului. Noii membri vor fi distinşi (identificaţi) printr-o stea roşie prinsă pe ecusonul 
Rotary, iar membrii cu experienţă sunt încurajaţi să stea alături de ei, la reuniunile 
clubului, pentru a se cunoaşte. 
● Reuniunile STAR, cu durata de o oră, se ţin o dată pe lună. Toţi membrii noi sunt 
încurajaţi să participe la aceste reuniuni pe durata unui an. 
● Comitetul STAR este alcătuit din foşti lideri ai clubului şi districtului. 
● Toţi membrii clubului sunt invitaţi să participe şi ei, oricând, pentru a se informa privind 
noutăţile rotariene şi a-i cunoaşte mai bine pe noii membri. În plus şi alţi membri ai altor 
cluburi din district sunt invitaţi să participe. 
● Întâlnirile obişnuite pot facilita un mesaj de bun venit pentru cei ce participă prima 
oară, recunoaşterea noilor absolvenţi STAR, anunţuri despre acţiuni şi evenimente 
viitoare ale clubului şi districtului. Topicele programului pot include fiecare dintre cele 
cinci Căi de Serviciu, istoria clubului, proiecte comunitare şi de serviciu  internaţional, 
proiecte ale fundaţiei clubului, programele Fundaţiei Rotary şi ale Rotary International. 
Programele pot fi prezentate de către directori sau de către preşedinţii de comitete 
responsabili. 
 


