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Principalul obiectiv pentru Rotary este să servească – în comunitate, la locul
de muncă, peste tot în lume. Cei 1,2 milioane de rotarieni constituiţi în peste
34.000 cluburi în aproape toate ţările din lume sunt dedicaţi cu toţii idealului
de a servi mai presus de sine înşişi.

Cluburile Rotary sunt accesibile pentru persoane din toate culturile şi etniile,
şi nu sunt afiliate cu nicio organizaţie politică sau religioasă.

Familia rotarienilor se extinde peste rotarieni ca persoane fizice şi cluburi
Rotary, incluzând şi alte persoane care au ca scop să servească, aducându-şi
contribuţia la activitatea organizaţiei. Grupuri, precum Rotaract, Interact, şi
Rotary Community Corps, servesc alături de cluburile care sponsorizează,
folosindu-şi diversele aptitudini pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii în
comunităţile lor. Mai jos sunt câteva statistici valabile la data de 31
octombrie 2011 (* la data de 4 octombrie 2011).

Suntem 1,2 milioane de vecini, prieteni, şi lideri ai comunităţilor, care
activează împreună pentru a crea schimbări pozitive, durabile, în comunităţile
noastre şi în întreaga lume.

Ocupaţiile, culturile şi ţările noastre diferite ne oferă o perspectivă unică.
Pasiunea noastră comună pentru a servi ne ajută să ducem la bun sfârşit
realizări remarcabile.



Ce ne face diferiţi?

Punctul nostru de vedere şi abordarea distinctă ne oferă avantaje unice:

Vedem diferit: Perspectiva noastră multidisciplinară ne ajută să vedem
provocări în moduri unice.
Credem diferit: Folosim aptitudinile de lideri şi expertizele pentru
probleme sociale - şi găsi, soluţii unice.
Acţionăm responsabil: Pasiune şi perseverenţa noastră crează schimbări
durabile.
Facem diferenţa acasă şi în lume: Membrii noştri pot fi găsiţi în
comunitatea ta şi în întreaga lume.

Cum lucrăm?

Impactul nostru începe cu membrii noştri - oameni care lucrează neobosit cu
cluburile lor pentru a rezolva unele dintre cele mai dificile provocări ale
comunităţilor noastre. Eforturile lor sunt susţinute de către Rotary
International, asociaţia noastră, şi de Fundaţia Rotary, care transformă
donaţiile generoase în subvenţii care finanţează activitatea membrilor şi
partenerilor noştri din întreaga lume. Rotary este condusă de liderii noştri
membri-responsabili, care ajuta să ducă mai departe misiunea şi valorile
organizaţiei noastre.

Cum am ajuns aici?

Noi am făcut istorie şi am adus lumea noastră mai aproape împreună, timp de
peste 100 de ani. De la formarea asociaţiei în anul 1905, ne-am asumat unele
dintre cele mai dure provocări la nivel mondial, şi am ajutat la înfiinţarea unei
game largi de organizaţii internaţionale şi de servire - de la ONU la Easter
Seals.

Cum folosim fondurile noastre?

Leadership responsabil presupune mai mult decât a face bine munca, aceasta
înseamnă a face mai mult cu fiecare donaţie primită.



Statistici

Rotary

Membri: 1.214.714
Cluburi: 34.216
Districte: 538

Rotaract

Membri: 204.102*
Cluburi: 8.874*

Interact

Membri: 315.836*
Cluburi: 13.732*

Rotary Community Corps

Membri: 165.807*
Corpuri: 7.209*

Istoria

Începutul



 (Foto Carlos
Delgado; CC-BY-SA, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Paul_Harris_-
_Parque_del_Oeste_-_01.jpg)

Primul Club Rotary a fost înfiinţat atunci când avocatul Paul P. Harris a fost
solicitat să participe la o reuniune împreună cu trei parteneri de afaceri în
centrul oraşului Chicago, în biroul unui prieten al lui Harris, Gustave E.
Loehr, în Unity Building, Dearborn Street, pe 23 februarie 1905. Pe lângă
Harris şi Loehr (inginer minier), au participat Silvester Schiele (comerciant
cu cărbune) şi Hiram E. Shorey (croitor). Aceştia au ales numele de Rotary
pentru că, la început, întâlnirile săptămânale ale clubului erau găzduite pe
rând de fiecare membru. După un an, clubul din Chicago a devenit atât de
mare încât a trebuit să se adopte practica actuală obişnuită de de stabilire a
unui loc fix de întâlnire.

Următoarele patru cluburi Rotary au fost înfiinţate în oraşele din vestul



Statelor Unite, începând cu San Francisco, apoi Oakland, Los Angeles, şi
Seattle. Asociaţia Naţională a Cluburilor Rotary din America a fost înfiinţată
în 1910. Pe 22 februarie 1911, a avut loc prima reuniune a Clubului Rotary
Dublin în Dublin, Irlanda. Acesta a fost primul club înfiinţat în afara Americii
de Nord. În aprilie 1912 Rotary a închiriat un club din Winnipeg, Manitoba,
Canada, marcând astfel prima înfiinţare a unui club de servicii în stil
american în afara Statelor Unite. Pentru a reflecta înfiinţarea unui club în
afara Statelor Unite, numele asociaţiei a fost schimbat în Asociaţia
Internaţională a Cluburilor Rotary, în 1912.

În august 1912, Rotary Club din Londra, a primit aprobarea de asociere,
marcând astfel primul club Rotary recunoscut în afara Americii de Nord. Mai
târziu a devenit cunoscut faptul că clubul Dublin din Irlanda a fost organizat
înainte de Clubul de la Londra, dar clubul Dublin nu a primit decât după cea
a Clubului de la Londra.

În timpul primului război mondial, Rotary în Marea Britanie s-a dezvoltat de
la 9 la 22 cluburi, alte cluburi timpurii fiind înfiinţate de asemenea în alte ţări,
precum cel din Cuba în 1916, China în 1919, şi India în 1920.

În 1922 numele asociaţiei a fost schimbat în Rotary International. Prin 1925
Rotary includea 200 de cluburi, cu peste 20.000 de membri.

Istoria modernă



 (Monument Rotary în Feira
de Santana, Brazilia, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rotaryfeira.jpg)

Al doilea război mondial în Europa

Cluburi Rotary din Spania au încetat să funcţioneze la scurt timp după
izbucnirea războiului civil spaniol.

Cluburi au fost desfiinţate în Europa, după cum urmează:

Austria (1938)
Italia (1939)
Cehoslovacia (1940)
Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Iugoslavia şi Luxemburg (1941)
Ungaria (1941/1942)
În Țările de Jos, Rotary au fost interzise după ocuparea de către trupele



germane în 1940 şi au putut fi reinstalate numai după eliberarea din
1945

Perioada postbelică

 (Timbru
filatelic SUA de comemorare a 50-a aniversare Rotary International în 1955)

Cluburile Rotary din Europa de Est şi din alte ţări comuniste au fost
desfiinţate în anii 1945-1946, dar noi cluburi Rotary au fost organizate în
multe alte ţări, şi în timpul mişcărilor naţionale de independenţă din Africa şi
Asia noile naţiuni aveau deja cluburi Rotary. După relaxarea controlului
guvernamental al grupurilor comunitare din Rusia şi fostele naţiuni satelit
sovietice, rotarienii au fost bineveniţi în calitate de organizatori de cluburi, iar
cluburile s-au format în aceste ţări începând cu clubul Moscova în 1990.

În 1985, Rotary a lansat programul PolioPlus pentru imunizarea tuturor
copiilor din lume împotriva poliomielitei. Începând cu anul 2011, Rotary a
contribuit cu mai mult de 900 milioane dolari pentru această cauză,
obţinându-se imunizarea la aproape două miliarde de copii din întreaga lume.

În 2006, Rotary avea mai mult de 1,2 milioane de membri în peste 32.000 de
cluburi, în 200 de ţări şi zone geografice, ceea ce face din Rotary
International clubul cu cele mai răspândite sucursale, şi al doilea club de



servicii ca mărime din lume.

Preşedinţii Rotary International din 2001 până în prezent

Richard D. Regele (2001-2002)
Bhichai Rattakul (2002-2003)
Jonathan B. Majiyagbe (2003-2004)
Glenn E. Estess, Sr. (2004-2005)
Carl-Wilhelm Stenhammar (2005-2006)
William Boyd (2006-2007)
Wilfrid J. Wilkinson (2007-2008)
Dong Kurn Lee (2008-2009)
John Kenny (2009-2010)
Ray Klinginsmith (2010-2011)
Kalyan Banerjee (2011-2012)
Sakuji Tanaka (2012-2013)
Ron D. Burton (2013-2014)
Gary C.K. Huang (2014-2015)
K.R. Ravindran (2015-2016)
John F. Germ (2016-2017)

Organizarea şi administrarea



 (O plachetă
arătând locul unde se întâlnește Clubul Rotary, Durham, Anglia,
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rotary_Durham_Bede.JPG)

Pentru a putea rula programele sale de servicii, Rotary este structurat în
cluburi, districte, şi structuri internaţionale. Membrii cluburilor Rotary se
numesc rotarieni. Cluburile sunt confirmate de organizaţia globală Rotary
International, cu sediul in Evanston, Illinois. În scopuri administrative, peste
32.000 de cluburi din întreaga lume sunt grupate în 529 de districte, iar
districtele in 34 de zone.

Cluburile Rotary

Clubul Rotary este unitatea de bază a activităţii Rotary, şi fiecare club îşi
alege membrii. Iniţial a existat o limitare la un singur club pe oraş sau
municipiu, dar Rotary International a încurajat formarea mai multor cluburi
în oraşele mai mari. Cele mai multe cluburi se întâlnesc săptămânal, de obicei
cu ocazia unui prânz sau cina, într-o locaţie fixă, cu care ocazie rotarienii pot
discuta problemele clubului şi conversează cu invitaţii. Fiecare club
desfăşoară , de asemenea, diverse proiecte de servicii în comunitatea locală,
şi participă la proiecte speciale care implică alte cluburi din districtul de care
aparţine. Ocazional, participă la un proiect special al unui club înfrăţit dintr-o



altă ţară. Cele mai multe cluburi organizează, de asemenea, evenimente
sociale, cel puţin trimestrial, şi chiar mai des în unele cazuri.

Fiecare club îşi alege propriul preşedinte şi conducerea dintre membrii săi
activi pentru un mandat de un an. Cluburile se bucură de autonomie
considerabilă conform statutului Rotary International. Organismul de
conducere al clubului este Consiliul Clubului, format din preşedintele
clubului (care serveşte ca preşedinte al consiliului), un preşedinte ales,
secretarul clubului, trezorierul clubului, şi mai mulţi directori ai Consiliului
Clubului, inclusiv fostul preşedinte şi viitorul preşedinte. Preşedintele
numeşte de obicei directorii care servesc ca preşedinţi ai principalelor comisii
din club, inclusiv cele responsabile de funcţionarea clubului, profesionale, în
folosul comunităţii, pentru tineret, şi pentru aspectele internaţionale.

Districtele Rotary

Districtul Rotary este conduse de un guvernator, care este ofiţer Rotary
International şi reprezintă consiliul de administraţie al Rotary International în
acea regiune. Fiecare guvernator este numit de către cluburile care aparţin de
districtul respectiv, şi ales cu ocazia reuniunii cluburi din Convenţia RI care
se ţine anual într-o altă ţară. Guvernatorul districtului numeşte guvernatorii
asistenţi dintre Rotarienii din district pentru a-l ajuta la gestionarea activităţii
Rotary şi în proiecte cluburilor din district. Deci guvernatorul districtului este
numit de către cluburile din district şi a ales în mod oficial de la reuniunea
anuală internaţională a cluburilor.

Zonele Rotary

Aproximativ 15 districte Rotary formează o zonă. Un director de zonă, care
serveşte ca membru al consiliului de administraţie Rotary International,
coordonează două zone. Directorul de zonă este numit de către cluburile din
zonă şi ales în cadrul Convenţiei Rotary International pentru doi ani
consecutivi.

Rotary International



 (Sediul Rotary
International din Evanston, Illinois, Statele Unite ale Americii,
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rotary_International_Headquarters.jpg)

Rotary International este condus de un consiliu de administraţie compus din
preşedintele internaţional, preşedintele ales, secretarul general, şi 17 directori
zonali. Numirea şi alegerea fiecărui preşedinte se fac cu unu până la trei ani
înainte de preluarea efectivă a funcţiei, şi se bazează pe cerinţele care includ
echilibrul geografic între zonele Rotary şi serviciile anterioare ca guvernator
districtual şi membru al consiliului. Comitetul internaţional se întruneşte
trimestrial pentru a stabili politicile şi a face recomandări pentru organele de
conducere generale, Convenţia Rotary International, şi Consiliului legislativ
Rotary International.

Şeful executiv al Rotary International este secretarul general, care conduce un
personal de aproximativ 600 de persoane care lucrează la sediul internaţional
în Evanston, şi în şapte birouri internaţionale din întreaga lume.

Filozofia organizaţiei



 (© Rotary
International)

Obiectivul organizaţiei Rotary International este de a încuraja şi promova
idealul de a servi ca fundament al acţiunilor sale de binefacere şi, în special,
să încurajeze şi să promoveze:

dezvoltarea cunoaşterii ca oportunitate pentru a servi;
standarde etice înalte în afaceri şi profesii, recunoaşterea meritelor
profesiilor folositoare, şi demnitatea profesiei fiecărui rotarian ca o
oportunitate de a servi societatea;
aplicarea idealului de a servi pentru fiecare rotarian în viaţa personală, în
afaceri, şi în comunitate;
dezvoltarea înţelegerii, bunăvoinţei şi păcii internaţionale într-o lume a
oamenilor de afaceri şi profesionişti uniţi în idealul de a servi.

Testul celor patru căi

"Testul celor 4 Căi pentru ceea ce credem, spunem sau facem", este un test
utilizat de către membrii Rotary în întreaga lume ca un cod moral pentru
relaţiile personale şi de afaceri. Testul poate fi aplicat la aproape orice aspect
al vieţii. Testul este atribuit original lui Herbert J. Taylor, un american din
Chicago, care l-a stabilit pentru a salva Club Aluminum Products Distribution
Company de la faliment. Acesta a fost adoptat mai târziu de către Rotary
International.



Istoria

La începutul anilor 1930 Herbert J. Taylor un american, şi-a propus să
salveze compania de distribuţie Club Aluminum Products de la faliment. Era
singura persoană din compania cu 250 de angajaţi care încă mai spera. Planul
său de redresare a început cu schimbarea climatului etic al companiei. El a
explicat astfel:

"Prima etapă a fost de a stabili politici pentru companie care vor
reflecta o etică şi o morală superioare, pe care Dumnezeu le-ar dori în
orice afacere. Dacă oamenii care au lucrat pentru Club Aluminum ar fi
gândit corect, aş fi ştiut că fac ceea ce e corect. Ceea ce aveam noi
nevoie era un ghid simplu, uşor de ţinut minte pentru un comportament
corect - un fel de etalon etic pe care noi toţi în cadrul companiei l-am
putea memora şi aplica la ceea ce gândim, spunem şi facem.

Am căutat prin multe cărţi pentru răspunsul la nevoile noastre, dar
expresiile potrivite îmi scăpau, aşa că am făcut ceea ce de multe ori fac
atunci când am o problemă la nu găsesc răspuns: mă întorc la Cel care
are toate răspunsurile. M-am aplecat peste biroul meu, cu capul în
mâini şi m-am rugat. După câteva momente, m-am uitat în sus şi am
văzut un carton alb. Am scris pe el douăzeci şi patru de cuvintele care
mi-au venit în minte:

1. Este adevărat? 2. Este cinstit pentru oricine este implicat? 3. Va
întări şi stimula atât prietenia cât şi bunăvoinţa? 4. Va servi în
beneficiul tuturor celor implicaţi? L-am numit "Testul cu patru căi"
pentru ceea ce credem, spunem sau facem."

Adoptarea testului de Rotary International

În 1940, când Taylor a fost director internaţional al Rotary, el a oferit Testul
celor patru căi organizaţiei,acesta fiind adoptat de către Rotary pentru uz
intern şi promovare. Niciodată nu s-a schimbat, testul cuvânt cu cuvânt
rămânând până astăzi o parte centrală a structurii Rotary permanent în
întreaga lume, şi este considerat ca standard prin care toate comportamentele
ar trebui să fie măsurate. Testul a fost promovat în întreaga lume şi este



folosit în nenumărate forme de încurajare a practicilor etice personale şi de
afaceri. Taylor a acordat lui Rotary International dreptul de a folosi testul în
anii 1940 şi drepturile de autor în 1954, păstrând drepturile de a folosi testul
pentru sine, Club Aluminum Company şi Christian Workers Foundation.

Testul celor patru căi

Testul celor patru căi este un ghid etic nepartizan şi nonsectarian pentru
rotarieni pentru a-l utiliza în relaţiile lor personale şi profesionale. El este
folosit pentru a vedea dacă o acţiune planificată este compatibilă cu spiritul
rotarian. Testul a fost tradus în mai mult de 100 de limbi, iar Rotarienii îl
reamintesc la întâlnirile de la club:

Despre ceea ce credem, spunem sau facem

1. Este ADEVĂRAT?
2. Este CINSTIT pentru oricine este implicat?
3. Va întări şi stimula atât PRIETENIA cât şi BUNĂVOINŢA?
4. Va servi în BENEFICIUL tuturor celor implicaţi?

Strategia organizaţiei

În 2001-02, odată cu intrarea în al doilea secol de existenţă al Rotary
International, a început elaborarea unui plan strategic pentru a ghida
organizaţia. Planul a fost revizuit şi actualizat periodic de atunci.

În 2009, Consiliul a efectuat o examinare aprofundată a Planului strategic
Rotary International. Această revizuire a inclus un sondaj printre 14.000 de
rotarieni din întreaga lume, cu privire la priorităţile organizaţiei, coordonarea
de grupuri de lucru pentru a fixa imaginea Rotary în diferite ţări, precum şi
analizarea altor date şi studii. Planul revizuit, începând cu 1 iulie 2010,
reflectă rezultatele acestei cercetări şi unifică, de asemenea, direcţia strategică
a Rotary International şi Fundaţiei Rotary.

Misiunea

Noi oferim servicii pentru alţii, promovăm integritatea, şi înţelegerea în lume,



bunăvoinţa, şi pacea, prin colaborarea noastră în afaceri, profesională, şi cu
liderii comunităţii.

Priorităţi strategice şi scopuri

 (© Rotary
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Planul strategic revizuit începând cu 1 iulie 2010 identifică trei priorităţi
strategice susţinute de 16 scopuri.

Sprijinirea şi consolidarea cluburilor

Stimularea inovării şi flexibilităţii cluburilor
Încurajarea cluburilor să participe într-o varietate de activităţi de servicii
Promovarea diversităţii membrilor
Îmbunătăţirea recrutării şi loializării membrilor
Dezvoltarea liderilor
Înfiinţarea de cluburi noi şi dinamice
Încurajarea planificării strategice la nivel de club şi district

Concentrarea pe şi creşterea serviciilor umanitare

Eradicarea poliomielitei
Creşterea serviciilor sustenabile axate pe:



Noile generaţii de programe de servicii
Cele şase domenii de interes ale Fundaţiei Rotary

Creşterea colaborării şi legăturilor cu alte organizaţii
Elaborarea de proiecte importante atât pe plan local cât şi internaţional

Îmbunătăţirea imaginii publice şi sensibilizarea

Unificarea imaginii cu notorietatea brandului
Servicii publice orientate către acţiune
Promovarea valorilor de bază
Accent pe serviciile profesionale
Încurajarea cluburilor să promoveze oportunităţile de socializare şi
activităţile de brand.



Fundaţia Rotary

 (© Rotary
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Fundaţia Rotary este o organizaţie non-profit care sprijină eforturile Rotary
International pentru a se ajunge la înţelegere şi pacea mondială prin programe
internaţionale de schimb umanitar, educaţional, şi cultural. Ea este sprijinită
exclusiv prin contribuţiile voluntare ale rotarienilor şi prietenilor Fundaţiei,
care împărtăşesc viziunea unei lumi mai bune.

Fundaţia a fost creată în 1917 de către al şaselea preşedinte Rotary
International, Arch C. Klumph, ca un fond de dotare pentru Rotary pentru "a
face bine în lume." Capitalul acesteia a crescut de la o contribuţie iniţială de
doar 26,5 dolari la peste 1 miliard de dolari SUA. Este una dintre cele mai
mari şi mai prestigioase programe de burse internaţionale din lume.

Fundaţia Rotary ajută cluburile şi districtele Rotary să colaboreze pentru a
oferi servicii semnificative, durabile. Granturile fundaţiei susţin proiecte care
oferă apă curată, îngrijire medicală, cursuri de alfabetizare, şi alte aspecte
esenţiale pentru persoanele din întreaga lume care au nevoie de ele. Din 1947,
rotarienii au contribuit cu aproape 2,9 miliarde dolari prin fundaţie pentru a
finanţa aceste eforturi vitale.

Contribuţiile fiecărui rotarian la fundaţie asigură posibilitatea schimbării
durabile a comunităţilor aflate în nevoie. Adresează-te preşedintelui
comitetului Fundaţiei Rotary a clubului tău pentru a afla cum poţi sprijini
fundaţia



Serveşte pe plan internaţional

Implică-te în proiectele de servicii internaţionale ale clubului
dumneavoastră.
Utilizează baza de date on-line ProjectLINK pentru a afla mai multe
despre proiectele de servicii internaţionale ale altor cluburi care au
nevoie de voluntari sau de alte tipuri de asistenţă.
Găzduieşte un schimb de elevi Rotary care vizitează districtul tău.

Ajută la dezvoltarea Rotary

Recomanda un prieten sau coleg pentru înscrierea ca membru în club.
Toţi rotarienii pot – şi ar trebui – să invite noi membri.
Participă la un program de instruire a conducerii clubului.
Spune prietenilor şi colegilor despre modul în care clubul ajută
comunitatea.
Subliniază oportunitatea unică Rotary în crearea de reţele cu lideri din
multe profesii.

Programe

Eradicarea poliomielitei



 (© Rotary International)

PolioPlus: Rotarienii s-au mobilizat cu sutele de mii pentru a se asigura că
copiii sunt vaccinaţi împotriva acestei boli care produce paralizia, şi că boala
este bine monitorizată în ciuda infrastructurii slabe, a sărăciei extreme, şi a
conflictelor civile din multe ţări. Încă de la începuturile programului
PolioPlus în 1985, mai mult de două miliarde de copii au primit vaccinul
polio oral. Până în prezent, în 209 de ţări, teritorii şi regiuni din întreaga lume
s-a eradicat complet poliomielita. Începând cu luna ianuarie 2012, în India a
fost eradicată complet poliomielita, pentru prima dată în istorie, rămânând
doar Pakistan, Nigeria şi Afganistan cu poliomielita endemică. Din iunie
2011, Rotary a cheltuit mai mult de 850 milioane dolari SUA pentru
eradicarea poliomielitei la nivel mondial. Rotary a primit 355 milioane dolari
în subvenţii pentru acest program de la Fundaţia Bill si Melinda Gates.
Rotary s-a angajat să crească această sumă la 200 milioane dolari până la 30
iunie 2012, şi a atins acest obiectiv până în ianuarie 2012, ceea ce reprezintă



încă 555 milioane dolari pentru eradicarea poliomielitei.

PolioPlus Fund: Granturi sprijinite din Fondul PolioPlus care sunt în primul
rând orientate spre eforturile la nivel naţional şi supra-naţional. De exemplu,
Comitetele Naţionale PolioPlus sau o agenţie partener important, cum ar fi
Organizaţia Mondială a Sănătăţii sau UNICEF, pot aplica pentru aceste
fonduri. Suportul este disponibil pentru eforturile de eradicare în ţări cu
poliomielita endemică, recent endemice, şi de mare risc, inclusiv pentru
Zilele Naţionale pentru Imunizare, monitorizarea transmisiei poliovirusului,
şi alte activităţi.

PolioPlus Partners este un program care permite rotarienilor să participe la
efortul de eradicare a poliomielitei, contribuind la activităţi specifice de
mobilizare socială şi de supraveghere în ţările polio endemice. În 2003-2004,
granturi au fost aprobate în Africa şi Asia de Sud pentru un total de 330.000
dolari.

Programe de granturi umanitare

Disaster Recovery: Facilitează eforturile cluburilor pentru a sprijini pregătirea
pentru dezastre şi de recuperare.

District Simplified Grants: Suport pentru activităţi de servicii pe termen scurt
sau eforturile umanitare ale districtelor din comunităţile la nivel local sau la
nivel internaţional. Acest program a început în 2003-2004 şi a finanţat
proiecte în 44 de ţări, cu un cost de 5.2 milioane dolari.

Health, Hunger and Humanity (3-H) Grants: Suport pe scară largă, cu
proiecte de la doi la patru ani care îmbunătăţesc sănătatea, atenuează
foametea, sau promovează dezvoltarea umană. Din 1978, au fost finanţate
proiecte în 74 de ţări cu un cost de 74 milioane dolari. Începând cu 1 iulie
2009, Fundaţia nu mai acordă granturi 3-H, cu excepţia proiectelor în curs de
dezvoltare pentru a sprijini proiectele de apă şi canalizare din Ghana,
Filipine, şi Republica Dominicană.

3-H Planning Grants: Suport pentru activităţile de planificare a cluburilor şi
districtelor Rotary pentru proiecte 3-H de dimensiuni şi impact semnificativ.



De asemenea, în moratoriu în legătură cu programul de granturi 3-H.

Matching Grants: Furnizarea de fonduri de conectare pentru proiectele de
servicii internaţionale ale cluburilor şi districtelor Rotary. Din 1965, mai mult
de 20.000 de astfel de granturi au fost finanţate în 166 de ţări, cu un cost de
peste 198 de milioane de dolari SUA.

Programe educaţionale

Ambassadorial Scholarships: Fundaţia sprijină cel mai mare şi cel mai
internaţional program de burse non-guvernamentale din lume. Oamenii de
ştiinţă studiază în cadrul acestui program într-o altă ţară decât a lor, unde
servesc ca ambasadori neoficiali ai bunăvoinţei. Din 1947, peste 37.000 de
oameni de ştiinţă din aproximativ 110 ţări au primit burse, cu un cost de
aproape 446 milioane de dolari.

Group Study Exchange (GSE): Aceste premii anuale sunt destinate
districtelor Rotary pereche pentru a asigura cheltuielile de deplasare pentru o
echipa de non-rotarieni dintr-o varietate de vocaţii. Gazdele rotariene
organizează un itinerar de la patru până la şase săptămâni cu puncte de
atracţie educaţionale şi culturale de interes. Din 1965, aproape 48.000 de
persoane din peste 11.000 de echipe din peste 100 de ţări au participat, cu un
cost de 85 milioane dolari.

Rotary Peace Fellowships: Până la 100 de cercetători sunt selectaţi în fiecare
an, într-un proces competitiv la nivel global bazat pe realizările personale,
academice şi profesionale. Cercetătorii câştiga un grad de masterat sau un
certificat de dezvoltare profesională în studii ale păcii şi conflictelor la unul
dintre cele şase Centre de Pace Rotary din universităţi de top din Australia,
Anglia, Suedia, Japonia, Statele Unite şi Thailanda.

Rotary Grants for University Teachers: acordate profesorilor de facultate
pentru a preda într-o ţară în curs de dezvoltare de la trei la zece luni. Din
1985, 377 de profesori universitari au împărtăşit experienţa lor cu un colegiu
sau universitate într-o ţară în curs de dezvoltare. Începând cu 1 iulie 2009,
Fundaţia a întrerupt acest program.



Programele Rotary International

 (© Rotary
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Programele şi serviciile Rotary International enumerate mai jos sunt
concepute pentru a ajuta rotarienii să satisfacă nevoile propriilor lor
comunităţi, şi să ajute oamenii din întreaga lume.

Grupurile Global Networking cuprind Bursele Rotary (grupuri de interese
profesionale şi de agrement) şi grupuri de acţiune rotariene (grupuri axate pe
activităţi de servicii). Există aproximativ 70 de grupuri Global Networking, şi
sunt deschise tuturor rotarienilor, soţiilor de rotarieni, şi membrilor Rotaract.

Interact este o organizaţie de servicii organizată şi sponsorizată de către
cluburile Rotary pentru tineri în vârstă de 12-18 ani. Ea are mai mult de
12.300 de cluburi din 133 de ţări.

Rotaract este organizat de cluburile Rotary pentru a promova liderii,
dezvoltarea profesională, şi serviciile în rândul adulţilor tineri cu vârsta între
18-30 ani. Există peste 8.000 de cluburi din 167 de ţări.



Corpurile Comunitare Rotary (Rotary Community Corps, RCC) sunt
grupuri de non-rotarieni care lucrează pentru a îmbunătăţi comunităţile lor.
Există peste 6.800 de astfel de corpuri din 78 de ţări, toate organizate şi
sponsorizate de cluburile Rotary.

Schimburile de prietenie între rotarieni (Rotary Friendship Exchange)
încurajează rotarienii şi familiile lor să îşi facă vizite reciproce în alte ţări,
găzduindu-se pe rând în casele lor, şi învăţând astfel despre diferite culturi
“de la sursă”.

Schimburile de tineri rotarieni (Rotary Youth Exchange) oferă elevilor cu
vârsta între 15-19 ani şansa de a călători în străinătate pentru schimburile
culturale pe o perioadă de minim o săptămână, până la un an universitar
complet. Cluburile şi districtele Rotary sponsorizează şi găzduiesc mai mult
de 8.000 de elevi prin Schimburile de Tineri în fiecare an.

Premiile pentru abilităţile de lideri ale tinerilor rotarieni (Rotary Youth
Leadership Awards, RYLA) sunt seminarii sponsorizate de cluburi şi districte
pentru a încuraja şi recunoaşte abilităţile de lider ale tinerilor şi adulţilor
tineri cu vârsta între 14-30 ani.

ARYLA, sau Advanced Rotary Youth Leadership Awards, este o
conferinţă de leadership pentru tineri cu vârste între 19-29 ani, de pe tot
globul, care se concentrează pe afaceri şi aptitudini de conducere. ARYLA se
bazează pe abilităţile liderilor tineri recunoscuţi pentru a motiva şi a le
permite să înceapă proiecte de servicii. Filiala ARYLA New England
găzduieşte o conferinţă în fiecare an, la sfârşitul lunii iulie, în Norwalk, CT.

Fundaţia Rotary oferă, de asemenea, multe alte programe, precum PolioPlus.

Burse Rotary
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Rotary International oferă o serie de burse la nivel mondial pentru perioade
de 3 luni, 6 luni, 1 an și 2 ani.

Misiuni de ambasador

Scopul bursei pentru misiuni de ambasadori este de a deyvolta înțelegerea
internațională și relațiile de prietenie între oameni din diferite țări. Oamenii
de știință care studiază în străinătate servesc ca ambasadori ai bunăvoinței
pentru oamenii din țara gazdă și oferă prezentări despre țările lor de origine,
studii și proiecte. La întoarcerea acasă, ei împărtășesc cu rotarienii și alte
persoane experiențele care au dus la o mai bună înțelegere a țărilor gazdă.



Statistici generale

Din 1947, mai mult de 30.000 de bărbaţi şi femei din 100 de națiuni au
studiat în străinătate cu ajutorul burselor Rotary. Astăzi, programul de burse
pentru misiuni de de ambasadori este cea mai mare finanțare privată pentru
programul de burse internaționale din lume. Mai mult de 1.100 burse au fost
acordate pentru studiu în 2002-03. Granturile au însumat 26 milioane dolari.
Destinatari ai acestor burse din 69 de țări au studiat în peste 64 de ţări.

Tipuri de burse

Există patru tipuri de burse Rotary. Pe scurt, acestea sunt:

Burse ambasadoriale timp de un an academic (academice și de
investigație)

25.000 dolari se acordă pentru un an academic. Bursa poate fi folosită pentru
studii sau muncă de investigație.

Burse de pace

Aceste burse se acordă pentru a urma un masterat de doi ani de master sau a
obţine un certificat în relațiile internaționale, pace și rezolvarea conflictelor,
la unul dintre Centrele Rotary pentru Studii Internaţionale. Locații:
Universitatea Duke (NC, Statele Unite ale Americii), Universitatea California
- Berkeley (CA, Statele Unite ale Americii), New York, Japonia, Franța,
Argentina, Anglia, Australia.

Burse de predare

Aceste burse se acordă pentru a preda într-o țară cu venituri mici. Finanţarea
este de 12.500 dolari pentru 3-5 luni sau 22.500 dolari pentru 6-10 luni de
serviciu. Persoana care primeşte bursa trebuie să fie un profesor universitar
cu o vechime trei sau mai mulți ani.

Grupuri pentru schimburi de experienţă



O echipa de oameni de afaceri şi profesionişti (4 membri cu vârste între 25-
40 și un lider rotarian), timp de patru până la şase săptămâni, vizitează ferme,
școli, fabrici industriale, birouri profesionale, și unități de stat. Fondurile
variază de la 1.000 dolari la 11.000 dolari.

Fonduri speciale pentru ţări cu venituri mici

Există, de asemenea, o sursă specială de fonduri pentru țările cu venituri mici,
prin care se oferă 20 de burse ambasadoriale (pentru un an academic, mai
mulţi ani, și culturale), pe baze competitivă la nivel mondial.

Rotary Fellowships
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Rotary Fellowships sunt grupuri internaţionale organizate independent din
rotarieni, soţii ale rotarienilor, şi membri Rotaract, care împărtăşesc o vocaţie
sau un interes comun recreativ. Rotary Fellowships oferă membrilor lor
posibilitatea de a se distra, a face noi prieteni în întreaga lume, şi de a-şi
îmbogăţi experienţa în Rotary.

Rotary Fellowships au început neoficial în 1928, când membrii Rotary, cu un



interes comun în limba esperanto internaţională au format un grup. În 1947,
un grup de entuziaşti rotarieni ai ambarcaţiunilor au început să arboreze
steagul Rotary pe ambarcaţiunile lor, numindu-se International Yachting
Fellowship of Rotarians – grup care deţine în prezent distincţia de a fi cea
mai veche astfel de organizaţie. Domeniul de aplicare al grupurilor s-a
schimbat semnificativ de-a lungul anilor, dar scopul lor rămâne acelaşi: de a
uni rotarienii în prietenie şi a oferi oportunităţi de a se bucura de activităţile
preferate de agrement sau profesionale.

Multe grupuri folosesc, de asemenea, interesele lor speciale pentru a sluji
altora.

Fiecare grup funcţionează independent de Rotary International, cu propriile
sale reguli, cerinţe, taxe şi structură administrativă. Calitatea de membru este
deschisă tuturor rotarienilor, soţiilor de rotarieni, şi membrilor Rotaract.
Aceştia se unesc în Rotary Fellowships pentru:

a partaja un interes comun în activităţi recreative interesante (sport,
hobby-uri, etc)
a continua dezvoltarea lor profesională prin schimburi de experienţă cu
alţi rotarieni de aceeaşi profesie
a face noi prieteni din întreaga lume
a explora noi oportunităţi pentru servicii
a se distra şi a îmbogăţi experienţa lor Rotary

Pentru a afla mai multe despre Rotary Fellowships recunoscute în prezent de
către Rotary International: www.rotary.org/fellowships.

Rotary Friendship Exchange (Schimburi de
prietenie Rotary)

http://www.rotary.org/fellowships
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Rotary Friendship Exchange încurajează rotarienii şi familiile lor să îşi facă
vizite reciproce în alte ţări, găzduindu-se reciproc şi învăţând despre diferite
culturi la faţa locului.

Participanţii fac schimb de experienţă cu alte culturi şi leagă prietenii locuind
în casele membrilor clubului Rotary din altă ţară. Acest program ajută la
înţelegerea internaţională şi pacea în lume prin contact personal la nivel
transfrontalier în timp ce se dezvoltă relaţii intercluburi care conduc la
prietenie şi proiecte pentru servicii.

Într-un schimb de prietenie rotarian, nu eşti niciodată un simplu turist!

Experimentezi cu adevărat o altă cultură ghidat de prieteni din Rotary.
Participanții de schimburile de prietenie oferă găzduire pe rând și se
vizitează reciproc, dezvoltând prietenii care durează o viață întreagă.
 
Partenerii potențiali comunică între ei dinainte, pentru a decide cu
privire la formatul, calendarul, și durata fiecărei vizite.
 
Toate schimburile sunt finanțate de către participanți, iar gazdele nu îşi
vor asuma cheltuieli financiare semnificative. Oaspeţii îşi plătesc partea
lor, dar sunt recompensaţi cu ospitalitate și experiența unei vacanţe
internaționale unice.
 
Un astfel de schimb poate fi, de asemenea, punctul de plecare pentru o



relaţie internațională pe termen lung între două cluburi. Participanții
folosesc adesea noile lor prietenii ca bază pentru parteneriate pe proiecte
de servicii care creează legături de durată.

Cum funcţionează

Tipuri de schimburi de prietenie:

Program de vizite
Rotarienii, singuri sau însoţiţi de membrii familiei, petrec câteva zile
într-o casă a unui alt rotarian care locuieşte în străinătate.
Program de echipă
Cupluri de rotarieni (de obicei între patru şi şase), vizitează mai multe
comunităţi dintr-un district gazdă timp de până la o lună.
Univocaţional
Rotarieni de aceeaşi ocupaţie observă modul în care munca lor se
desfăşoară în alte ţări.

Liniile directoare

Numai rotarienii şi familiile lor de primul rang sunt eligibili pentru
programul de vizite, iar participarea la programul de echipă este limitată
la rotarieni şi soţii/soţiile lor.
Soţi/soţiile şi copiii trebuie să fie întotdeauna însoţiţi de membrii Rotary
în cadrul unui schimb.
Rotarienii interesaţi să participe trebuie să aplice la program prin
preşedintele lor de club. Nu toate districtele participă la Rotary
Friendship Exchange, astfel încât cei care doresc să participe trebuie să
solicite preşedintelui lor de club detalii despre program.
Guvernatorii de district din districtele participante numesc un preşedinte
de district pentru Rotary Friendship Exchange, care este responsabil
pentru coordonarea schimburilor făcând parte dintr-o listă de astfel de
reprezentanţi din întreaga lume. Trimiteţi un email la
friendshipexchange@rotary.org pentru a identifica preşedintele vostru
districtual pentru program.

mailto:friendshipexchange@rotary.org


PolioPlus - End Polio Now
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Proiectul global actual Rotary International cel mai notabil, PolioPlus,
contribuie la eradicarea globală a poliomielitei. Sergio Mulitsch di
Palmenberg (1923-1987), guvernator al Districtului Rotary International 204
(1984-1985), fondator al Clubului Rotary de Treviglio şi Pianura Bergamasca
(Italia), a fost omul care a inspirat şi a promovat campania de vaccinare
Rotary International PolioPlus. Mulitsch făcut posibilă expedierea primelor
500.000 de doze de vaccin antipolio în Filipine, la începutul anului 1980. Mai
târziu acest proiect a dat naştere organizaţiei neguvernamentale "Nuovi Spazi
al servire", coordonată de Luciano Ravaglia (Clubul Rotary Forlì, Italia).

De la începutul proiectului în 1985, Rotarienii au contribuit cu peste 850
milioane dolari SUA şi sute de mii de ore de voluntariat, ceea ce a dus la



vaccinarea a mai mult de două miliarde de copii din lume. Inspirată de
angajament Rotary, Organizaţia Mondiala a Sănătăţii a adoptat o rezoluţie în
1988 pentru eradicarea poliomielitei. Partener în prezent în Iniţiativa pentru
Eradicarea Globală Polio împreună cu cu Organizaţia Mondiala a Sănătăţii,
UNICEF şi Centrele din SUA pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, Rotary
International este recunoscută de Organizaţia Naţiunilor Unite ca partener-
cheie privat în efortul de eradicare a poliomielitei.

În 2008, Rotary a primit o donaţie de 100 milioane dolari de la Fundaţia Bill
şi Melinda Gates. Rotary International s-a angajat la rândul său să strângă
fonduri de 100 milioane dolari. În ianuarie 2009, Bill Gates a anunţat o a
doua donaţie de 255 de milioane de dolari. Rotary International s-a angajat la
rândul său din nou să strângă alte fonduri de 100 milioane dolari. În total,
angajamentul Rotary International a fost să strângă 200 milioane dolari până
la 30 iunie 2012. Împreună, Fundaţia Bill şi Melinda Gates şi Rotary
International au angajat 555 milioane dolari pentru eradicarea poliomielitei.
În momentul acordării celei de a doua donaţie, Bill Gates a declarat:

"Știm că este o provocare formidabilă eradicarea unei boli care a ucis
şi schilodit copii încă din timpurile vechilor egipteni. Nu ştim exact va fi
vaccinat ultimul copil. Dar avem vaccinuri suficient pentru aceasta.
Ţările au voinţa de a implementa toate instrumentele aflate la dispoziţia
lor. Dacă noi toţi avem tăria de a duce acest efort până la capăt, atunci
vom eradica poliomielita."

Au fost adoptate unele critici limitate în ceea ce priveşte programul de
eradicare a poliomielitei. Există unele rezerve în ceea ce priveşte capacitatea
de adaptare a virusului în cazul unor vaccinuri orale. Dar după cum sa afirmat
de Vaccine Alliance, în ciuda riscului limitat al vaccinării polio, nu ar fi nici
prudent, nici posibil, să se înceteze programul de vaccinare până când nu
există dovezi clare că toate transmisiile de polioviruşi au fost oprite.

Schimburi de elevi şi burse Rotary

Unele dintre programele cele mai vizibile finanţate de Rotary International
includ Rotary Youth Exchange, un program de schimb de elevi din
învăţământul secundar, şi cel mai vechi program al Fundaţiei Rotary,



Ambassadorial Scholarships. Astăzi, există şase tipuri diferite de Burse
Rotary. Mai mult de 38.000 de tineri din 100 de ţări au studiat în străinătate,
sub auspiciile programului Ambassadorial Scholarships, astăzi acesta fiind
programul cu cea mai mare finanţare privată de burse internaţionale din lume.

În anii 2006-07 au fost utilizate subvenţii în valoare de aproximativ 15
milioane USD pentru a acorda aproximativ 800 de burse pentru beneficiari
din 69 de ţări care au studiat în 64 de ţări. Rotary Club Munchen International
publică regulat experienţele lor în domeniul schimbului de elevi.

În iulie 2009, Fundaţia Rotary a finalizat o finanţare pentru Cultural and
Multi-Year Ambassadorial Scholarships şi Rotary Grants for University
Teachers.

Bursele Rotary, plătite de către fundaţie, lansate în 1947 în onoarea lui Paul
Harris, se focalizează pe furnizarea de burse postuniversitare în întreaga
lume, de obicei în alte condiţii decât în propriile lor ţări, în scopul de a
asigura o expunere internaţională şi a ajuta bursierii să obţină o experienţă
mult mai vastă.

Recent, a fost lansat un nou program, cunoscut sub numele de Rotary Peace
and Conflict Resolution, care prevede fonduri pentru doi ani de studii
postuniversitare în una din opt universităţi din întreaga lume.

Rotary stabileşte aproximativ şaptezeci şi cinci de astfel de cercetători în
fiecare an. Cererile pentru aceste burse se găsesc pe Internet, dar fiecare
cerere trebuie să fie aprobată de către un club Rotary local. Copiii şi alte rude
apropiate ale Rotarienilor nu sunt eligibili.

Rotary Youth Exchange
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Rotary Youth Exchange (RYE) este un program Rotary International de
schimb pentru elevii din liceu. Începând cu 1929, Rotary International a
trimis tineri din întreaga lume să experimenteze noi culturi. În prezent,
aproximativ 9.000 de elevi sunt sponsorizaţi de cluburile Rotary în fiecare an.
De obicei, elevii sunt trimişi într-o altă ţară pentru un sejur de un an, trăind cu
mai multe familii-gazdă în cursul anului, efectuând sarcini de zi cu zi în
gospodărie, şi merg la şcoală în ţara gazdă. Programele de schimb pe termen
scurt sunt, de asemenea, destul de obişnuite. Acestea implică de obicei,
schimburi de elevi direct între două familii aranjate prin intermediul Rotary
pentru a coincide cu perioadele majore de vacanţă şcolară.

Clubul Rotary din Copenhaga, Danemarca a iniţiat primul schimb în 1929.
Schimburile de tineri Rotary (RYE) a început în Europa şi s-au răspândit în



întreaga lume.

Sponsori

Rotarienii care participă la program sunt voluntari. Mulţi rotarieni sunt
implicaţi în diverse aspecte ale programului de schimb de tineri, inclusiv
selecţia elevilor, conformitatea cu imigraţia şi reglementările Rotary,
găzduire, şi elevi de sprijin. Fiecare elev este sponsorizat de un club Rotary şi
de districtul Rotary din ţara lor de origine, şi este găzduit de un club Rotary şi
de districtul Rotary din ţara gazdă. Cele mai multe districte au un responsabil
pentru programul Rotary Youth Exchange, şi unele au, de asemenea comisii.
Fiecare club Rotary care găzduieşte un elev ar trebui să ofere un consilier
rotarian pentru elevul care este persoana de contact a elevului în cadrul
clubului şi oferă sprijin elevilor atunci când este nevoie.

Organizaţia Rotary părinte, Rotary International, a instituit un program de
certificare care evaluează programele individuale RYE cu un accent principal
pe controlul calităţii şi siguranţa elevilor. Grupurilor rotariene nu li se permite
să participe la programe RYE fără a obţine mai întâi certificare.

Evenimente

Evenimentele pentru elevi variază de la ţară la ţară şi de la district la district,
dar schimburile de elevi permit adesea vizite în alte părţi ale ţării gazdă şi,
uneori, în alte ţări, în perioada de schimb, cu familiile gazde, şcolile, sau
rotarieni. Multe districte organizează excursii pentru elevii ei gazdă, care pot
include excursii de weekend în oraşele din apropiere, sau tururi ale ţării gazdă
care ar putea dura mai multe săptămâni. La fel ca cele mai multe programe de
schimb, scopul principal al Rotary Youth Exchange este de a oferi un schimb
cultural şi academic.

Terminologie

Elevii participanţi sunt numiţi "externi" ("outbounds") de clubul lor Rotary
(sponsor) şi districtul de acasă, şi în acelaşi timp "interni" ("inbounds") de
clubul gazdă Rotary şi districtul din ţara în care rămân un an. Elevii care au
absolvit un program de schimb sunt numiţi "rebounds" sau "rotex", dar



termenul "rotex" se referă de obicei la foştii externi care participă la
organizarea Rotex pentru a ajuta la schimburi. Există, de asemenea, mai rar,
termenul "yo-yo" - un elev care a participat de două ori în schimburi. Alte
argouri includ termenii "newies" şi "oldies". Datorită sosirii multor elevii din
emisfera sudică în ianuarie şi elevi emisfera nordică în august, există un grup
de elevi care sunt cu o jumătate de an în urmă sau înainte de acea generaţie
curentă. Un elev dintr-o generaţie mai veche este un "oldie" şi elevii din
generaţia nouă sunt începători sau "newies". Această întârziere de jumătate
de an poate fi de ajutor în obişnuirea elevilor mai noi cu stilul de viaţă al unui
elev de schimb. Un alt cuvânt argou care este utilizat este "dinozaur"
("dinosaur"), care poate face referire la vechimea mai mare a unui elev. Alţi
termeni sunt "nordic" ("northie") şi "sudic" ("southie"), referindu-se la un
elev din emisfera nordică, respectiv sudică, ceea ce afectează perioada de
timp în care un elev la schimb o va petrece în ţara lui gazdă. Un southie va
pleca de obicei, în lunile ianuarie sau februarie, şi va sta în ţara gazdă până la
începutul anului viitor, în timp ce un northie pleacă obicei în august sau
septembrie şi rămâne până în iunie sau iulie anul următor. Acest lucru
depinde, de obicei, de ţara de origine a elevilor.

Jachete

Mulţi elevi de schimb Rotary pot fi recunoscuţi prin jacheta lor Rotary Youth
Exchange. În timp ce majoritatea ţărilor recomandă bleumarin, ea poate fi, de
asemenea, de culoare verde închis, roşu, negru, sau maro. Culoarea jachetei
depinde de obicei de ţara sau regiunea de unde este elevul. O tradiţie Rotary
este ca elevii să-şi acopere jachetele lor cu ace şi petice pe care le-au
tranzacţionat cu alţi elevi sau le-au cumpărat din locurile pe care le-au vizitat,
ca dovadă a schimbului.

Culorile jachetelor în funcţie de ţară:

Bleumarin: Argentina, Austria, Belgia, Bermuda, Bolivia, Brazilia,
Canada, Columbia, Republica Cehă, Danemarca, Ecuador, Finlanda,
Germania, Ungaria, India, Japonia, Italia, Mexic, Țările de Jos,
Norvegia, Peru, Filipine, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Spania,
Coreea de Sud, Suedia, Taiwan, Thailanda, Statele Unite ale Americii,
Venezuela



Negru: Chile, Noua Zeelandă, Turcia, Zimbabwe
Verde: Australia, Africa de Sud, Statele Unite ale Americii
Bordeaux: Thailanda, Elveţia, Statele Unite ale Americii
Roşu: Canada
Alb: Argentina
Albastru deschis: Franţa, Finlanda
Variază în funcţie de an: Indonezia

Avantajele participării în programul RYE

Ca elev participant în programul Rotary Youth Exchange, veţi petrece până la
un an cu familiile gazdă şi veţi frecventa şcoala într-o altă ţară.

Fie că participaţi la programe Rotary Youth Exchange pe termen lung sau pe
termen scurt, veţi afla un nou mod de viaţă, vă veţi redescoperi, şi poate veţi
învăţa chiar o nouă limbă. Veţi fi, de asemenea, un ambasador, învăţând
oamenii pe care îi întâlniţi despre ţara dumneavoastră, cultura, şi ideile zonei
geografice de unde veniţi. Puteţi ajuta la apropierea dintre două lumi diferite,
şi să vă faceţi în acest scop nişte prieteni buni.

De peste 75 de ani, elevii şi familiile gazdă şi-au lărgit orizonturile prin
Rotary Youth Exchange. Peste 80 de ţări şi peste 8.000 de elevi participă în
fiecare an la program, care este administrat la nivel regional prin districtele
Rotary şi la nivel local de către cluburile Rotary.

Globalizarea reţelei

Cluburile Rotary sunt formate din voluntari care sunt implicaţi în folosul
comunităţii, aplicând standarde etice înalte, şi acţionând pentru pace şi
înţelegere în lume. Peste 1,2 milioane de rotarieni din peste 32.000 de cluburi
crează o reţea extinsă care oferă suport pentru schimburile de tineri.

Un angajament pentru tineri

Rotary menţine o legătură puternică pentru tineri. În afară de schimbul de
tineri, cluburile Rotary sponsorizează cluburi de servicii pentru tineret,
precum Interact, Rotaract, şi RYLA, şi oferă suport prin programe pentru



dezvoltarea carierei şi mentorat.

Rotary este angajat în crearea şi menţinerea celui mai sigur mediu posibil
pentru toţi participanţii la programele sale, inclusiv schimbul de tineri.

Costuri reduse

Voluntarii cluburilor Rotary administrează programul la nivel local, care
ajută la menţinerea costurilor reduse pentru elevi şi familiile lor. Aceşti
voluntari au, adesea, mulţi ani de experienţă cu elevii, familiile gazdă, şi
colegii Rotarienii sunt implicaţi în program.

Rotary Youth Leadership Awards
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Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) este un program pentru lideri
coordonat de către cluburile Rotary din întreaga lume. În fiecare an, mii de
tineri participă la acest program. Tinerii cu vârsta între 14-30 ani sunt
sponsorizaţi de cluburile Rotary pentru a participa la evenimente conduse de
comisia districtului clubului. Participanţii sunt aleşi pentru potenţialul lor de
conducere. Cluburile Rotary şi districtul Rotary acoperă toate cheltuielile
pentru participanţi. Formatul evenimentului variază de la regiune la regiune,
şi ia de obicei forma unui seminar, tabără, sau atelier unde se discută despre
aptitudinile de conducere şi se învaţă aceste abilităţi prin practică. Cluburile
Rotary şi districtele selectează participanţii şi facilitează curriculum-ul



evenimentului.

RYLA are ca scop:

să demonstreze respectul şi interesul Rotary pentru tineri;
să ofere o experienţă eficientă de formare pentru tinerii selectaţi şi
potenţialii lideri;
să încurajeze conducerea tinerilor de către tineri;
să recunoască public tinerii prestează servicii în comunităţile lor.

Fiecare program RYLA acoperă următoarele subiecte principale:

bazele conducerii
etica de conducere pozitivă
importanţa abilităţilor de comunicare în leadership-ul eficient
managementul rezolvării problemelor şi gestionării conflictelor
scopul Rotary şi serviciile pentru comunitate
construirea încrederii în sine şi a respectului de sine
elemente de comunitate şi cetăţenie globală

Participanţii RYLA de multe ori continuă ci programul de schimb de elevi
Youth Exchange, membri Rotaract, sau participanţi la Ambassadorial
Scholars.

Istoria

În 1959, guvernul statului Queensland, Australia, a invitat cluburile Rotary
locale să planifice un eveniment pentru a ajuta la sărbătorirea centenarului
viitor al statului. Prinţesa Alexandra urma să participe la aniversare la cei 20
de ani ai săi, astfel încât festivităţile au fost planificate în mod special pentru
grupa de vârstă a prinţesei.

Gundoo, un cuvânt aborigen care înseamnă "sărbătoare" sau "distracţie
împreună," a fost considerat de succes, cu mai mult de 300 de participanţi cu
vârste cuprinse intre 17 si 23 ani. Încurajat de popularitatea evenimentului cu
tinerii participanţi, Rotary a ghicit potenţialul de a crea un program anual
pentru tineri bazat pe Gundoo. Guvernatorul de atunci al Districtului 260, Art
Brand, a aprobat proiectul şi, la 2 mai 1960, RYLA a devenit un proiect



Rotary oficial.

Districtele australiene 258 şi 260 au stabilit un comitet împreună care a
dezvoltat cadrul oficial al RYLA:

de a instrui tineri cu vârsta între 14-30, în modelarea caracterului,
spiritului de conducător, dezvoltare personală, de bun cetăţean.

Aceste linii directoare au ajutat RYLA să se extindă la toate districtele Rotary
din Australia şi a dus la aprobarea sa ca program al Rotary International de
către Consiliul RI la Convenţia din Sydney, Australia, în 1971.

Burse de pace Rotary

Vreţi să promovaţi toleranţa şi cooperarea? În fiecare an, Rotary finanţează o
parte din profesioniştii cei mai dedicaţi şi mai buni din toată lumea pentru a
studia în centrele Rotary pentru pace. Studenţii acestor colegii sunt angajaţi în
dezvoltarea păcii, şi de multe ori sunt trimişi să ajute lideri din guvernele
naţionale, ONG-uri, armata, funcţionari din executiv, precum şi organizaţii
internaţionale, precum Organizaţia Naţiunilor Unite şi Banca Mondială.



Care sunt bursele Rotary de pace?

În fiecare an , Rotary selectează persoane din întreaga lume pentru a primi
burse academice finanţate integral de la unul din centrele Rotary de pace.
Aceste burse acoperă taxele de şcolarizare, cazare şi masă, transport tur-retur,
precum şi toate cheltuielile de studiu în timpul stagiului / pe teren. Două
tipuri de burse de pace sunt disponibile.

Master

Rotary International oferă burse de masterat la universităţi de primă mână în
domenii legate de pace şi soluţionarea şi prevenirea conflictelor. Programele
durează 15-24 luni, şi necesită un stagiu practic de 2-3 luni în timpul pauzei
academice. În fiecare an Rotary a acordat până la 50 de burse de masterat la
următoarele instituţii:

Universitatea Duke si Universitatea din Carolina de Nord la Chapel Hill,
Statele Unite ale Americii
Universitatea Internaţională Creştină, Japonia
Universitatea din Bradford, Marea Britanie
Universitatea din Queensland, Australia
Universitatea Uppsala, Suedia

Certificat de dezvoltare profesională

Pentru cei cu vastă  experienţă în domenii legate de pace, Rotary
International oferă un program de 3 luni în pace şi rezolvarea conflictelor la
Universitatea Chulalongkorn din Bangkok, Thailanda. Acest program include
de 2-3 săptămâni de studiu pe teren. Rotary International acordă până la 50
de certificate în fiecare an.

Am dreptul la o bursă de pace?

Rotary International selectează studenţi din întreaga lume, în funcţie de
capacitatea lor de a avea un impact semnificativ pozitiv asupra lumii. Pentru
a fi luat în considerare pentru o bursă de pace, ne uităm la:



Un angajament puternic în înţelegerea problemelor internaţionale şi a
păcii, demonstrat prin realizările profesionale şi academice şi serviciile
personale şi comunitare
O diplomă de licenţă sau experienţă echivalentă (minimum), cu realizări
academice puternice
Experienţă relevantă de muncă:

Pentru master – trei ani plătiţi sau neplătiţi
Pentru certificat de dezvoltare profesională: cinci ani şi loc curent
de muncă cu normă întreagă într-o poziţie cel puţin medie

Competenţă în limba engleză pentru ambele tipuri de burse şi într-o a
doua limbă de masterat

Care sunt restricţiile?

Următoarele persoane nu sunt eligibile pentru burse de masterat. Cu toate
acestea, ele pot aplica pentru programul de dezvoltare profesională, dar cine
este selectat trebuie să plătească pentru toate costurile asociate cu programul:

Rotarienii activi şi de onoare
Angajaţi ai unui club Rotary, district Rotary, Rotary International, sau
altă entitate Rotary
Soţii, descendenţii direcţi (copii sau nepoţi de sânge sau prin adopţie
legală), soţii descendenţi în linie dreaptă, sau părinţii sau bunicii de
sânge ai oricărei persoane în viaţă din categoriile de mai sus
Foştii rotarieni şi rudele lor, aşa cum este descris mai sus (în termen de
36 luni de la demisie)

În plus, studenţii din programul de dezvoltare profesională sau participanţii la
fostul Program Ambasadorial Rotary trebuie să aştepte cel puţin trei ani
înainte de a putea aplica pentru bursa de master.

Studenţii bursieri ai burselor de pace Rotary care au absolvit programul de
master nu pot aplica pentru programul de certificat profesional.

Cum pot aplica?

Pentru a aplica pentru o bursa de pace, descărcaţi formularul, completaţi

https://www.rotary.org/en/document/881


partea solicitantului, şi îl prezentaţi clubului Rotary sau districtului pentru
aprobare. Termenul limită de depunere a cererilor pentru Rotary International
este 1 iulie, în timp ce termenul limită pentru depunerea la un club local poate
varia (în general martie-iunie).

Vreau să sprijin centrele de pace Rotary

Puteţi sprijini programul Rotary pentru pace printr-o sponsorizare. Ajutaţi-ne
să permanentizăm programul. Pentru aceasta sunt disponibile mai multe
posibilităţi.

Programe pentru alfabetizare

Cluburile Rotary din întreaga lume pun accent pe creşterea gradului de
alfabetizare. Datorită preocupării pentru această problemă socială, Rotary
International a creat o "Lună Rotary a Alfabetizării", care are loc în luna
martie în fiecare an.

Cluburile Rotary au de asemenea printre obiectivele lor desfăşurarea de
evenimente de alfabetizare în timpul săptămânii care include ziua de 8
septembrie, care este Ziua Internaţională pentru Alfabetizare. Unele cluburi
Rotary strâng fonduri pentru şcoli şi alte organizaţii care au a scop
alfabetizarea.

Multe cluburi iau parte la un program de citire numit "Rotary Readers", în
care un membru Rotary petrece timpul într-o sală de clasă cu un elev
desemnat, şi citeşte împreună cu acesta.

Unele cluburi Rotary participă la donaţii de cărţi, atât la nivel local cât şi la
nivel internaţional. Pe lângă participarea la donaţii de carte şi evenimente de
alfabetizare, există cărţi educaţionale scrise despre cluburile Rotary şi
membrii lor, precum Rotary Clubs Help People şi Carol is a Rotarian de
scriitorul pentru copii Bruce Larkin.

Grupuri de acţiune Rotary
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Grupurile de acţiune Rotary sunt grupuri independente de rotarieni, membri
ai familiilor lor, participanţi la program şi specialişti, experţi în diverse
domenii specifice, care colaborează cu cluburile şi districtele în diverse
probleme şi proiecte.

Grupurile de acţiune Rotary oferă asistenţă şi suport în planificarea şi
implementarea proiectelor comunitare şi umanitare.

Primele grupuri de acţiune au fost înfiinţate în 2005. De atunci, popularitatea
lor şi recunoaşterea implicită a crescut continuu în toată lumea.

În fiecare an, fiecare grup de acţiune recunoscut oficial transmite un raport de
activitate şi finanţe către Rotary International, împreună cu statistici şi
descrierea activităţilor efectuate.

La finele anului 2014, grupurile de acţiune Rotary au raportat un total de
28.731 membri în peste 100 ţări din toată lumea. Cel mai mare grup de
acţiune este Grupul de acţiune rotarian pentru creşterea populaţiei şi
dezvoltare sustenabilă, cu peste 20.000 membri.

Informaţii suplimentare despre grupurile de acţiune rotariene se pot obţine



aici: www.rotary.org/actiongroups.

http://www.rotary.org/actiongroups


Afilieri
Interact
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Interact este un club de servicii Rotary International pentru persoanele tinere
cu vârsta între 12 şi 18 ani. Cluburile Interact sunt sponsorizate de cluburile
Rotary individuale, care oferă sprijin şi îndrumare, dar ele se auto-guvernează
şi se auto-susţin.

Înscrierea ca membru al unor astfel de cluburi variază foarte mult. Cluburile
poate fi formate dintr-un singur gen, sau mixte, mari sau mici. Membrii pot fi
elevi de la o singură şcoală, sau din două sau mai multe şcoli din aceeaşi
comunitate.

În fiecare an, cluburile Interact finalizează cel puţin două proiecte în folosul
comunităţii, dintre care unul promovează înţelegerea internaţională şi
bunăvoinţa. Prin aceste eforturi, Interact dezvoltă o reţea de prietenie cu
cluburile locale şi din străinătate, şi învaţă importanţa

dezvoltării abilităţilor de leadership şi integrităţii personale
demonstrării utilităţii şi respectului pentru ceilalţi
înţelegerii valorii responsabilităţii individuale şi a muncii
promovării înţelegerii internaţionale şi bunăvoinţei.

Ca unul dintre programele cele mai importante şi cu cea mai rapidă creştere,
cu mai mult de 10.700 de cluburi din 109 ţări şi zone geografice, Interact a



devenit un fenomen la nivel mondial. Aproape 200.000 de tineri sunt
implicaţi în Interact.

 (© Rotary
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Concurs Interact de videoclipuri

Concursul video Interact recunoaşte serviciile şi creativitatea membrilor
Interact, cerându-le să spună poveşti despre cluburile lor şi să sărbătorească
propriile succese. Vizitaţi canalul YouTube Interact pentru a afla tema din
acest an şi pentru a viziona clipurile video câştigătoare din anii anteriori.

Abonează-te la buletinul de ştiri

Buletinul lunar de ştiri New Generations oferă ştiri şi informaţii în ceea ce
priveşte programele Interact, Rotaract şi Rotary Youth Leadership Awards
(RYLA).

Rotaract
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Motto: Auto-dezvoltare - Prietenie prin servicii
Înfiinţare: 1968
Tip: club de serviciu
Origini: familia Rotary International
Zona servită: în toată lumea
Membri: 207690 (31 decembrie 2011)
Limbi oficiale: engleză, suedeză, portugheză, italiană, franceză, spaniolă,
germană, coreeană, japoneză
Site: www.rotaract.org

Rotaract a început iniţial ca un program Rotary Internaţional pentru tineret, în
1968, la Charlotte North Rotary Club în Charlotte, Carolina de Nord, Statele
Unite ale Americii, şi a crescut într-o organizaţie mare sponsorizată de Rotary
cu peste 9539 de cluburi răspândite în întreaga lume şi 219,397 de membri.
Este o organizaţie de servicii, leadership şi muncă în folosul comunităţii
pentru tineri, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18-30 ani. Rotaract se
concentrează pe dezvoltarea tinerilor ca lideri în comunităţi şi la locul de
muncă. Cluburi din întreaga lume iau, de asemenea, parte la proiecte de
servicii internaţionale, într-un efort global de a aduce pace şi înţelegere
internaţională în toată lumea.

"Rotaract" vine de la "Rotary in Action", deşi numele a provenit iniţial de la o
combinaţie între "Rotary" şi "Interact" (International + Action), programul la
nivel de liceu creat de către Rotary International în 1962.

Majoritatea activităţilor Rotaract au loc la nivel de club. Cluburile Rotaract
organizează întâlniri formale, de obicei, la fiecare două săptămâni, cu invitaţi
speciali, excursii, activităţi sociale, discuţii sau vizite la alte cluburi. Membrii

http://www.rotaract.org


clubului se întâlnesc în anumite zile desemnate pentru munca la proiectele de
servicii, evenimente sociale, sau ateliere de dezvoltare
profesională/leadership.

Scopul Rotaract este de a oferi o oportunitate pentru tineri, bărbaţi şi femei,
pentru a-şi spori cunoştinţele şi abilităţile care îi vor ajuta în dezvoltarea
personală, pentru a răspunde nevoilor fizice şi sociale ale comunităţilor lor, şi
a promova relaţii mai bune între toţi oameni din întreaga lume prin prietenie
şi servicii.

Pentru a fi eligibili pentru calitatea de membri, viitorii membri trebuie să fie
între 18-30 de ani, să demonstreze că sunt dedicaţi obiectivelor Rotaract, şi să
arate că au o poziţie bună în comunitate. După ce au fost aprobaţi de către
club, viitorii membri sunt invitaţi să devină membri, cunoscuţi sub numele de
"rotaractieni". Cluburile percep în general o mică taxă anuală de membru
pentru a acoperi costurile. San Diego State Rotaract este singurul club
Rotaract Club care recurg la interviuri şi primesc numai primii 50 de lideri
din campus care au făcut o pasiune din "a servi mai presus de sine."

Programe

Rotaract desfăşoară mai multe programe, care sunt activităţi cu scop caritabil.
Rolul dual al Rotaract este pentru tineri (între 18-30 de ani) şi elevi şi studenţi
pentru "a da ceva înapoi."

Multe dintre aceste programe sunt colectări de fonduri deţinute în comun cu
Rotary International pentru alte acte de caritate.

În întreaga lume, multe cluburi Rotaract sunt, de asemenea, implicate în
furnizarea de proiecte în folosul comunităţii directe.

MDIO

Organizaţiile de informare multidistrictuale Rotaract (MDIO) funcţionează ca
centre regionale de resurse pentru rotaractieni. Ele cuprind cluburi Rotaract
din două sau mai multe districte, într-o ţară sau în mai multe ţări. MDIO sunt
formate pentru a difuza informaţii şi pentru a facilita comunicarea între



cluburile Rotaract din districtele participante. MDIO sunt vehicule excelente
de comunicare a actualizărilor de program, ştiri locale şi internaţionale,
precum şi buletine de evenimente, şi pentru unirea Rotaractienilor din diferite
cluburi şi districte într-o anumită regiune. MDIO oferă frecvent informaţii
rotaractienilor sub formă de publicaţii, servicii de Internet, şi legături directe
cu personalul Rotary International.

Cum funcţionează?

Toate eforturile Rotaract încep la nivel local, la bază, membrii clubului
adresându-se nevoilor fizice si sociale ale comunităţilor lor, în timp ce
promovează înţelegerea internaţională şi pacea prin intermediul unui cadru de
prietenie şi de servicii.

Oportunităţi pentru membrii Rotaract

Membrii Rotaract au posibilitatea:

să lucreze împreună cu cluburile Interact sau mentorii membrilor
Interact
să participe la Rotary Youth Leadership Awards
să devină membri ai echipelor Rotary Foundation Ambassadorial
Scholars  sau Group Study Exchange
să devină membri ai cluburilor locale Rotary după ce se retrag din clubul
Rotaract.

Inner Wheel

International Inner Wheel este organul administrativ care acționează ca
umbrela pentru organizație la nivel mondial. Inner Wheel este dintre cele mai
mari organizații voluntare de servicii de femei din lume și este activă în peste
103 de țări. Organizația cuprinde 103.000 membri in 3.895 cluburi. Există un
Comitet Executiv din 5 membri aleși și 16 directori. Inner Wheel este o
organizație internațională strâns legată de Rotary International, care a fost
fondată în anul 1924 pentru soțiile și fiicele de rotarieni.

La fiecare trei ani, există o convenție internațională, International Triennial



Convention, organizată de către o comisie a unei țări care găzduiește și
organismul de conducere IIW unde sunt discutate și votate modificările în
statut de către membri.

Obiectivele International Inner Wheel sunt (a) promovarea prieteniei
adevărate, (b) încurajarea idealurilor de servicii personale, și (c) promovarea
înțelegerii internaționale. Femeile nu mai trebuie să aibă vreo legătură cu
rotarienii pentru a se alătura Inner Wheel.

Istoria

D-na Margarette Golding, o asistentă medicală, femeie de afaceri, și soția
unui rotarian din Manchester, a început mișcarea Inner Wheel în 1924.
Înainte de 1924, soțiile de rotarieni în multe orașe, preocupate pentru
bunăstarea publică, au acționat ca voluntare dând din timpul și energia lor
pentru a ajuta la finalizarea proiectelor apropiaților lor rotarieni. În data de 15
noiembrie 1923, douăzeci și șapte soții de rotarieni, conduse de d-na Golding,
s-au întâlnit într-o cameră de relaxare (deoarece era gratuită) la Băile turcești
Herriot, Deansgate, având ca proprietar Electro-Medical Treatment Company
Limited. Până la următoarea reuniune din 10 ianuarie 1924, care a avut loc la
Social Club, Lower Mosley Street, Manchester, au fost strânse fonduri și
articole de îmbrăcăminte tricotate din lână și trimise la spitalele locale. La
această reuniune s-a adoptat numele sugerat de dna Golding "The Inner
Wheel Club of Manchester", indicând astfel inteligent conexiunea la Rotary a
cărui emblemă este roata. Emblema a fost proiectată rapid, fiind roata Rotary
cu o altă roată mai mică în interior.

În 1929, scopul și obiectul de activitate al Inner Wheel au fost "promovarea
prieteniei adevărate și dezvoltarea cunoștințelor ca o oportunitate pentru
servicii și îmbunătățirea condițiilor sociale".

În 1931, primul Inner Wheel Club a fost înființat în Australia la Ballarat,
Victoria. Președintele rotarian la Ballarat, dl. Maddern, a scris doamnei
Golding cerând detalii despre mișcarea Inner Wheel în Marea Britanie și
Irlanda. D-na Golding a răspuns "Aceasta este prima solicitare din Colonii".
Ballarat a fost primul club format în afara Marii Britanii și Irlandei.



În anul 1934 s-a format Asociația cluburilor Inner Wheel din Marea Britanie
și Irlanda, cu 79 de cluburi fondatoare. Încă înainte de 1934 unele cluburi s-
au format și în alte părți ale lumii, după ce s-a auzit despre organizația Inner
Wheel în Marea Britanie și Irlanda - precum Ballarat (1931), North Sydney
(1933) și Bendigo (1933) în Australia - în anii următori, au apărut și alte
cluburi, precum Napier Club (1936) în Noua Zeelandă, Port Elizabeth (1938)
în Africa de Sud, și Winnipeg (1943) în Canada. Din 1945 Inner Wheel a
continuat să se extindă la nivel global.



Cluburi Rotary

Clubul Rotary constituie entitatea de bază în Rotary International. În cadul
întâlnirilor săptămânale obișnuite, membrii fiecărui club au ocazia să dicute
împreună aspectele noi ale comunității în care trăiesc, să analizeze activitățile
trecute, să stabilească un plan de acțiune detaliat pentru cele care urmează și
să propună noi activități în funcție de provocările societății, sî participe la
dezvoltarea unei comunități sustenabile.

Cluburile Rotary oferă membrilor săi șansa de a-și dezvolta aptitudini precum
discursul public, managementul proiectelor, și planificarea și organizarea
evenimentelor. Prin cluburile Rotary se crează și se dezvoltă noi contacte de
afaceri și prietenii, la nivel local, național și internațional. Aici se discută și se
caută soluții la cele mai importante probleme pentru membrii clubului.

Arunci când nu se poate înființa un club în format clasic din diverse motive
(mobilitate foarte mare a membrilor, distanța foarte mari sau zone
inaccesibile, etc.), se pot înființa cluburi electronice (e-cluburi).

Un e-club are întâlniri regulate săptămânale la fel ca un club clasic,



elaborează și dezvoltă proiecte, și socializează, dar principala formă de
comunicare a unui astfel de club este Internetul.

Cluburile Rotary din întreaga lume pot colabora între ele în diverse moduri,
inclusiv utilizând programe standard ale Rotary International, precum cluburi
înfrățite, organizarea de schimburi de prietenie, alăturarea la grupuri rotariene
de acțiune sau grupuri de prietenii rotariene.

Cluburile înfrățite (sau gemene) sunt două cluburi din țări diferite care
dezvoltă o relațială formală de colaborare de lungă durată, pentru a promova
înțelegerea și bunăvoința universală și a dezvolta proiecte comune. De obicei,
cele două cluburi înfrățite partajează interese, provocări sau un trecut
comune, au mai colaborat în trecut, locațiile lor corespund scopului comun de
a servi al celor două cluburi, și există o limbă comună de comunicare.

Schimburile de prietenie permit exploarea de noi culturi și diversificarea
perspectivelor pentru participanții la un astfel de proiect. Ele reprezintă o
oportunitate de schimburi internaționale auto-finanțate între rotarieni și
familiile lor. Prin astfel de proiecte se fac noi prietenii și se stabilesv
parteneriate internaționale pentru servirea comunităților.

Grupurile de acțiune rotariene pot include membrii cluburilor Rotary,
membrii familiilor lor, și rotarienii cu expertiză în anumite domenii. Membrii
grupurilor de acțiune rotariene ajută prin expertiza lor colabprând cu cluburi
și districte în cadrul unor proiecte specifice.

Prieteniile rotariene sunt grupuri de rotarieni care împărtășesc pasiuni sau
profesiuni comune. Ele pot include rotarieni, soțiile acestora, și membrii
cluburilor Rotaract. Obiectivele prieteniilor rotariene pot fi foarte variate, în
funcție de interesele și cunoștințele comune.

Comitetele interțări sunt entități care includ districte cluburi Rotary din mai
multe țări. Printre obiectivele comitetelor interțări se numără elaborarea și
dezvoltarea de proiecte internaționale de servicii, sponsorizarea unor noi
cluburi Rotary, dezvoltarea de relații  între cluburi înfrățite, etc.

Cluburi electronice (e-cluburi)



Atunci câmd rotarienii nu au posibilitatea să participe la întâlnirile unui club
Rotary obișnuit, există posibilitatea înscrierii într-un club electronic.
Reglementările cluburilor electronice sunt asemănătoare cu cele ale cluburilor
obișnuite, cu excepția faptului că întâlnirile săptămânale se desfășoară pe
Internet.

Pentru întâlniri și discuții între membri, cluburile electronice folosesc metode
specifice, precum webinarii, video conferințe, forumuri web, mesageria
instant, și alte modalități specifice de comunicare la distanță precum email,
Skype, Google Hangout, WhatsApp sau SMS. Discuțiile pot astfel să se
desfășoare asincron, fiecare membru aducându-și contribuția într-un moment
ulterior atunci când are posibilitatea.

Rotary International recomandă ca membrii cluburilor electronice să se
întâlnească și față în față periodic, în special în anumite faze ale proiectelor
lor, în activități sociale, diverse conferințe, și cu ocazia Convenției Rotary
International.

Un club Rotary electronic poate include membri din oricare parte a lumii. În
general, rotarienii membri ai cluburilor electronice sunt persoane care nu
dispun de timpul necesar unor întâlniri regulate la ore fixe, trăiesc în zone în
care nu sunt cluburi Rotary sau călătoresc foarte mult, sau nu se pot deplasa.

Cerințeme minime impuse unui club Rotary electronic sunt; un site web
dedicat cu posibilitatea întreținerii tehnice a acestui site web, cel puțin o
platformă pentru întâlnirile la distanță ale clubului, o secțiune privată înclusă
în site cu acces doar pentru membrii clubului, un sistem viabil și fiabil pentru
tranzacții financiare (primirea de cotizații și donații, procesare de plăți, etc.),
și un sistem de acceptare a vizitelor rotarienilor care nu sunt membri ai
clubului.

Membrii cluburilor Rotary



 (Blumenau
Rotary, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Blumenau_Rotary.jpg)

În conformitate cu statutele sale (“Carte”), Rotary se defineşte ca o
organizaţie non-partizană, non-sectară. Aceasta este deschisă pentru liderii
din afaceri şi profesionişti cu vârsta minimă de 18 ani, fără a ţine cont de
statutul economic.

Se poate contacta un club Rotary pentru a întreba despre înscrierea ca
membru, dar poţi deveni membru al unui club Rotary numai în cazul în care
eşti invitat, nu există nici o prevedere privind înscrierea fără o invitaţie.
întrucât fiecare candidat rotarian are nevoie de un sponsor care să îi gireze
înscrierea, care este un membru rotarian. Unele cluburi, deşi nu toate, au
criterii de aderare exclusiviste: reputaţia în afaceri sau profesională poate fi
un criteriu specific de evaluare pentru invitaţia de înscriere ca membru, iar
reprezentare într-o anumită profesie sau domeniu de afaceri poate fi limitată
la un procentaj maxim pentru membrii unui anumit club.

Membri activi

Înscrierea ca membru activ se face pe bază de invitaţie de la un Rotarian
curent, pentru profesionişti sau oameni de afaceri care lucrează în diverse



domenii de activitate. Fiecare club poate limita până la zece la sută numărul
membrilor reprezentând fiecare activitate sau profesie în domeniul specific pe
care îl servesc . Scopul cluburilor este de a promova servicii pentru
comunitatea în care lucrează, precum şi pentru întreaga lume. Multe proiecte
sunt organizate pentru comunitatea locală de un singur club, iar alte proiecte
sunt organizate la nivel global.

Membri de onoare

Membrii de onoare sunt persoane alese de un club Rotary din oameni care s-
au distins prin servicii meritorii în promovarea idealurilor Rotary. Funcţia de
membru de onoare este acordată numai în cazuri excepţionale. Membrii de
onoare sunt scutiţi de plata taxelor de admitere şi taxele periodice. Ei nu pot
vota şi nu sunt eligibili pentru a deţine nicio funcţie în clubul lor. Funcţia de
membru de onoare este limitată în timp şi se termină în mod automat la
sfârşitul perioadei, de obicei un an. Aceasta poate fi prelungită pentru o
perioadă suplimentară, sau poate fi de asemenea revocată în orice moment.
Exemple de membri de onoare sunt şefii de stat sau foştii şefi de stat, oameni
de ştiinţă celebri sau alte persoane recunoscute.

Femei membri Rotary

Din 1905 până în anii 1980, femeile nu aveau voie să devină membri în
cluburile Rotary, cu toate că multe din soţiile rotarienilor, inclusiv soţia lui
Paul Harris, au fost membri ai unui club similar, “Inner Wheel”. Dar femeile
au participat într-un fel sau altul la activitatea cluburilor Rotary. Inclusiv soţia
lui Paul Harris a ţinut numeroase discursuri în acest sens. În 1963 s-a
constatat că practica rotarienilor de a-şi implica soţiile în activităţile
cluburilor a ajutat la emanciparea femeilor în unele ţări.

Cluburile irlandeze au discutat despre admiterea femeilor în calitate de
membri încă din 1912, dar propunerea s-a împotmolit din cauza unor
probleme de clasă socială.

Problema egalităţii de gen în Rotary a depăşit graniţele teoretice atunci când,
în 1976, Rotary Club din Duarte, California, a recunoscut trei femei în
calitate de membri. După ce clubul a refuzat să elimine femeile din club, în



1978 Rotary International a revocat clubul. Clubul din Duarte a intentat
proces în instanţele din California, susţinând că Cluburile Rotary sunt
stabilimente de afaceri reglementate de Legea drepturile civile Unruh din
California, care interzice discriminarea pe bază de rasă, sex, religie sau
origine etnică. Rotary International a contestat decizia la Curtea Supremă a
SUA. Avocaţii RI au susţinut că ” … [ decizia ] ameninţă să ne transformăm
în toată lumea într-un motel”.

Clubul Duarte nu a fost singurul care s-a opun conducerii RI. Cuburile Seattle
International District au votat în unanimitate să admită femei în 1986. Curtea
Supremă a Statelor Unite ale Americii, în 4 mai 1987, a confirmat decizia din
California. Rotary International a eliminat apoi cerinţele de gen din
restricţiile sale pentru confirmarea cluburilor, şi multe cluburi din toată lumea
au optat să includă femeile în calitate de membri ai cluburilor Rotary.

Primul preşedintele de club femeie ales a fost Silvia Whitlock de la Clubul
Rotary din Duarte, California, Statele Unite ale Americii, în 1987.

Până în 2007, a existat un administrator femeie în conducerea Fundaţiei
Rotary, în timp ce guvernatori de district şi preşedinţi de club femei au
devenit un aspect comun.

Femeile reprezintă în prezent 15 % din membrii Rotary International (22% în
America de Nord).

În 2013, Anne L. Matthews, un rotarian din Carolina de Sud, şi-a început
mandatul său ca prim vice-preşedinte al Rotary International. De asemenea,
în 2013, Nan McCreadie a fost numită ca primul preşedinte femeie al Rotary
International în Marea Britanie şi Irlanda.

Prima femeie din Rotary în Ghana, Africa de Vest, a fost Hilda Danquah
(Clubul Rotary din Cape Coast), în 1992.

Dezvoltarea aptitudinilor de lideri



 (Rotary Youth
Exchange, Indonezia,
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Leadership-ul este un aspect esențial al Rotary, atât la nivel de cluburi cât și
în programe, pentru a ajuta liderii în curs de formare să-şi dezvolte abilitățile.
Prin aceste grupuri, participanţii îşi consolidează abilitățile de conducere,
servesc comunitățile lor, înțeleg mai bine lumea, se împrietenesc, etc.

Rotaract

Rotaract reunește persoane de 18-30 ani din universități și comunități din
întreaga lume, pentru a organiza activități de servicii, a-şi dezvolta
competenţe de conducere și profesionale, și pentru a se distra. Cluburile
Rotary le sponsorizază, dar membrii Rotaract îşi gestionează și finanțează
cluburile lor în mod independent. Membrii Rotaract colaborează îndeaproape
cu cluburile lor Rotary locale, și se pot alătura cluburilor locale după ce nu
mai sunt membri Rotaract.

Interact



Interact este un tip de club pentru tineri între 12-18 ani care doresc să se
conecteze cu alte persoane din comunitatea sau școala lor. Membrii cluburilor
Interact se distrează în timp ce dezvoltă proiecte de servicii și învățare să
cunoască lumea. Cluburile Interact organizează cel puțin două proiecte de
servicii pe an: unul de care beneficiază comunitatea și unul care încurajează
înţelegerea internaţională. Cluburile Interact primesc îndrumare de la membri
individuali ai cluburilor Rotary, dar ei se guvernează și se întrețin singuri.

RYLA

Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) este un program de dezvoltare de
leadership coordonat de Rotary. Participanții pot avea orice varsta, dar cele
mai multe evenimente se concentreze pe elevii de liceu, studenți sau tineri
profesionişti. Evenimentele RYLA durează de obicei 3-10 zile și includ
prezentări, activități, și ateliere care acoperă o varietate de subiecte, inclusiv:

Elemente fundamentale de conducere și etică
Abilități de comunicare
Rezolvarea problemelor și managementul conflictelor
Comunității și cetățenia globală

Participanți RYLA sunt numiți de către cluburile locale Rotary.

Schimburi de experiențe și idei între rotarieni



 (Un semn care
arată unde se întâlnește Clubul Rotary San Marcos, Texas,
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Prin activitățile din cadrul cluburilor rotarienii își extind rețeaua personală,
profesională și de afaceri, și își schimbă modul de a vedea lumea.

Altă perspectivă

Rotary reunește marile minți din toată lumea.

Fiecare rotarian își poate pune în valoare abilitățile și experiențele unice în
relațiile cu alți rotarieni din comunitatea lui și din întreaga lume.

Rotary International unește oamenii de pe toate continentele, culturile, și
ocupațiile, este cu adevarat unul dintre cele mai mari puncte forte ale
asociației. Membrii Rotary sunt lideri în domeniile și în comunitatea lor.
Perspectivele lor diverse îi ajută să vadă problemele diferit, și să le rezolve, în
comunitățile din întreaga lume.

Rotary uneşte oamenii de pe toate continentele, culturile, și ocupațiile.
Membrii Rotary sunt lideri în domeniile lor si în comunităţile lor.
Perspectivele diverse îi ajută să vadă problemele diferit, şi să le rezolve în
comunităţile din întreaga lume.

Prin cluburile în care activează, membrii Rotary găsesc mai multe modalități



de a răspunde, de a schimba idei, și a face prietenii pe tot parcursul vieții,
inclusiv:

reuniuni de club săptămânale
forumuri de discuții online
grupuri de afinitate pe bază de interese
evenimente locale
convenții anuale internaționale

Persoanele interesate în conectarea cu membrii Rotary, indiferent dacă au
experienţă în voluntariat sau sunt noi în serviciul comunitar, pot apela la unul
din cluburile din comunitatea lor.

Educație superioară

Pentru tinerii cu aptitudini de lider demonstrate Rotary oferă burse speciale,
de la tabere locale focalizate pe anumite aptitusini la burse complete
universitare. Rotary oferă mai multe moduri de a sprijini educatia tinerilor
membri.

Pentru tinerii care adoptă crezul Rotary de a servi comunitatea locală și lumea
mai presus de sine, multe cluburi Rotary oferă burse academice pentru
licență, absolvire, și chiar pentru studii internaționale, pentru elevii și
studenții din zona lor.

Absolvenții de facultate pasionați și profesioniștii care împărtășesc misiunea
Rotary pentru pace pot aplica la o bursă pentru a studia în unul din centrele
Rotary de pace din întreaga lume.

Descoperiți noi culturi

Tinerii rotarieni participă la schimburi internațional care îi ajută să învețe și
să înțeleagă mai bine alte culturi promovând cultura globală în același timp.
Multe cluburi sponsorizează schimburile de tineri, care poate dura până la un
an într-o altă țară, locuind la o familie gazdă și mergând la școala de acolo.

Pentru profesioniștii adulți, cluburile Rotary sponsorizează adesea grupuri de



persoane cu ocupații similare pentru a-și împărtăși experiența lor, cu impact
în țările din intreaga lume.

Înscrierea într-un Club Rotary

 (Clubul
Rotary Dorbeta Turnu Severin)

Există un aspect comun tuturor membrilor Clubului Rotary: acţiunea. În
calitate de voluntari comunitari, ajungem la toţi membrii comunităţii care au
nevoie de ajutor. Construim, ajutăm, organizăm. Salvăm vieţi. Lucrăm local
şi global.

Răspândiţi în toată lumea, sunt peste 1,2 milioane de membri Rotary
International, care

se implică în comunităţile lor locale
sunt în contact cu alţi specialişti
împărtăşesc tinerilor din propria lor experienţă
ajută în problemele globale, precum cele sociale şi de sănătate publică
îşi folosesc aptitudinile pentru a ajuta pe alţii.

Cluburi Rotary electronice (e-Cluburi)



e-Cluburile Rotary seamănă mult cu cluburile Rotary tradiţionale: membrii se
întâlnesc săptămânal, dezvoltă proiecte de servicii, susțin Fundația Rotary, și
socializează între ei. Deci, ce este diferit la e-cluburi? Membrii lor se pot
întâlni online atunci când este convenabil pentru ei, zi sau noapte, în orice zi
a săptămânii.

Cum funcționează un e-club

Membrii e-cluburilor folosesc webinars, videoconferințe, forumuri, mesaje
instant, sau instrumente precum Skype și Google Hangout, pentru a
comunica. De exemplu, un membru al clubului poate posta conținut online
pentru întâlnirea săptămânală, apoi ceilalți membri se pot alătura discuției pe
parcursul săptămânii. Unii membri ai e-cluburilor se pot întâlni şi în persoană
cu ocazia diferitelor faze ale proiectelor de servicii, activități sociale sau la
Convenția Rotary International.

Cine se poate înscrie într-un e-club

Fiecare e-club aparţine unui district specific, dar membrii săi pot fi de
oriunde din lume. Unele e-cluburi îşi concentrează apartenența pe o anumită
regiune sau comunitate.

Un e-club poate fi adecvat pentru persoane care:

Au un program încărcat și au nevoie de un timp de întâlniri flexibil
Trăiesc în locuri diferite pe tot parcursul anului
Călătoresc frecvent
Au mobilitate limitată

Orice Rotarian poate recupera o întâlnire ratată prin participarea la o reuniune
on-line a e-clubului.



Districtul Rotary 2241 – România şi
Republica Moldova

Districtele Rotary coordonează participarea cluburilor şi contribuţiile
financiare la programele Fundaţiei Rotary, inclusiv:

PolioPlus
Programe educaţionale
Programul de Granturi Umanitare

Comitetele districturilor Fundaţiei Rotary şi subcomisiile ajută la educarea,
motivarea şi convingerea rotarienilor să participe la programe ale fundaţiei şi
activităţi de strângere de fonduri. Liderii districtului trebuie să încurajeze toţi
rotarienii să participe la seminarul districtului Fundaţiei Rotary.

ASOCIAŢIA „ROTARY INTERNAŢIONAL – DISTRICT 2241 –
ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA”, este o organizaţie cu
personalitate juridică, independentă, nonguvernamentală, fără scop



patrimonial sau lucrativ, necondiţionată politic, religios, rasial, naţionalist sau
discriminatoriu. Sediul asociaţiei se află în Bucureşti, Bdl. Carol I nr. 52, et.1,
camera 13, sector 2.

Asociaţia „ROTARY INTERNAŢIONAL – DISTRICT 2241 ROMÂNIA ŞI
REPUBLICA MOLDOVA”, în îndeplinirea scopului Rotary Internaţional,
coordonează activitatea generală a Cluburilor Rotary membre ale Districtului
şi le susţine în demersurile lor de a realiza proiectele Districtului şi ale Rotary
Internaţional.
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filosofice (RO)
Promovarea afacerilor prin campanii de marketing online (RO)
How to Translate - English Translation Guide in European Union (EN)
ABC Petits Contes (Short Stories) (FR-EN), par Jules Lemaître
Short WordPress Guide for Beginners (EN)
ABC Short Stories - Children Book (EN), by Jules Lemaître
Procesul (RO), de Franz Kafka
Fables et légendes du Japon (Fables and Legends from Japan) (FR-EN),
par Claudius Ferrand
Ghid WordPress pentru începători (RO)
Fables and Legends from Japan (EN), by Claudius Ferrand
Ghid Facebook pentru utilizatori (RO)
Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur (Arsene Lupin, The Gentleman



Burglar) (FR-EN), par Maurice Leblanc
How to SELL (eCommerce) - Marketing and Internet Marketing
Strategies (EN)
Arsène Lupin, The Gentleman Burglar (EN), by Maurice Leblanc
Bucharest Tourist Guide (Ghid turistic București) (EN-RO)
Ghid turistic București (RO)
Ghid WordPress pentru dezvoltatori (RO)
French Riviera Tourist Guide (Guide touristique Côte d'Azur) (EN-FR)
Guide touristique Côte d'Azur (FR)
Ghid pagini Facebook - Campanii de promovare pe Facebook (RO)
Management, analize, planuri și strategii de afaceri (RO)
Guide marketing Internet pour les débutants (FR)
Gambling games - Casino games (EN)
Death - Cultural, philosophical and religious aspects (EN)
Indian Fairy Tales (Contes de fées indiens) (EN-FR), by Joseph Jacobs
Contes de fées indiens (FR), par Joseph Jacobs
Istoria timpurie a cafelei (RO)
Londres: Affaires, Voyager, Culture (London: Business, Travel,
Culture) (FR-EN)
Cunoaștere și Informații (RO)
Poker Games Guide - Texas Hold 'em Poker (EN)
Gaming Guide - Gambling in Europe (EN)
Crăciunul - Obiceiuri și tradiții (RO)
Christmas Holidays (EN)
Introducere în Astrologie (RO)
Psihologia mulțimilor (RO), de Gustave Le Bon
Anthologie des meilleurs petits contes français (Anthology of the Best
French Short Stories) (FR-EN)
Anthology of the Best French Short Stories (EN)
Povestea a trei generații de fermieri (RO)
Web 2.0 / Social Media / Social Networks (EN)
The Book of Nature Myths (Le livre des mythes de la nature) (EN-FR),
by Florence Holbrook
Le livre des mythes de la nature (FR), par Florence Holbrook
Misterul Stelelor Aurii - O aventură în Uniunea Europeană (RO)
Anthologie des meilleures petits contes françaises pour enfants
(Anthology of the Best French Short Stories for Children) (FR-EN)



Anthology of the Best French Short Stories for Children (EN)
O nouă viață (RO)
A New Life (EN)
The Mystery of the Golden Stars - An adventure in the European Union
(Misterul stelelor aurii - O aventură în Uniunea Europeană) (EN-RO)
ABC Petits Contes (Scurte povestiri) (FR-RO), par Jules Lemaître
The Mystery of the Golden Stars (Le mystère des étoiles d'or) - An
adventure in the European Union (Une aventure dans l'Union
européenne) (EN-FR)
ABC Scurte povestiri - Carte pentru copii (RO), de Jules Lemaitre
Le mystère des étoiles d'or - Une aventure dans l'Union européenne (FR)
Poezii din Titan Parc (RO)
Une nouvelle vie (FR)
Povestiri albastre (RO)
Candide - The best of all possible worlds (EN), by Voltaire
Șah - Ghid pentru începători (RO)
Le papier peint jaune (FR), par Charlotte Perkins Gilman
Blue Stories (EN)
Bridge - Sisteme și convenții de licitație (RO)
Retold Fairy Tales (Poveşti repovestite) (EN-RO), by Hans Christian
Andersen
Poveşti repovestite (RO), de Hans Christian Andersen
Legea gravitației universale a lui Newton (RO)
Eugenia - Trecut, Prezent, Viitor (RO)
Teoria specială a relativității (RO)
Călătorii în timp (RO)
Teoria generală a relativității (RO)
Contes bleus (FR)
Sunetul fizicii - Acustica fenomenologică (RO)
Teoria relativității - Relativitatea specială și relativitatea generală (RO),
de Albert Einstein
Fizica atomică și nucleară fenomenologică (RO)
Louvre Museum - Paintings (EN)
Materia: Solide, Lichide, Gaze, Plasma - Fenomenologie (RO)
Căldura - Termodinamica fenomenologică (RO)
Lumina - Optica fenomenologică (RO)
Poems from Titan Park (EN)



Mecanica fenomenologică (RO)
Solaris (Andrei Tarkovsky): Umanitatea dezumanizată (RO)
De la Big Bang la singularități și găuri negre (RO)
Schimbări climatice - Încălzirea globală (RO)
Electricitate și magnetism - Electromagnetism fenomenologic (RO)
Știința - Filosofia științei (RO)
La Platanie - Une aventure dans le monde à deux dimensions (FR)
Climate Change - Global Warming (EN)

Contact

Email: nicolae@sfetcu.com 
Skype: nic01ae

Facebook/Messenger: https://www.facebook.com/nicolae.sfetcu
Twitter: http://twitter.com/nicolae
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/nicolaesfetcu 
Google Plus: https://www.google.com/+NicolaeSfetcu
YouTube: https://www.youtube.com/c/NicolaeSfetcu

mailto:nicolae@sfetcu.com
https://www.facebook.com/nicolae.sfetcu
http://twitter.com/nicolae
http://www.linkedin.com/in/nicolaesfetcu
https://www.google.com/+NicolaeSfetcu
https://www.youtube.com/c/NicolaeSfetcu


Editura
MultiMedia Publishing

web design, comerţ electronic, alte aplicaţii web * internet marketing, seo,
publicitate online, branding * localizare software, traduceri engleză şi

franceză * articole, tehnoredactare computerizată, secretariat * prezentare
powerpoint, word, pdf, editare imagini, audio, video * conversie, editare şi

publicare cărţi tipărite şi electronice, isbn

Tel./ WhatsApp: 0040 745 526 896
Email: office@multimedia.com.ro

MultiMedia: http://www.multimedia.com.ro/
Online Media: https://www.setthings.com/

Facebook: https://www.facebook.com/multimedia.srl/
Twitter: http://twitter.com/multimedia
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/multimedia-srl/
Google Plus: https://plus.google.com/+MultimediaRo

mailto:office@multimedia.com.ro
http://www.multimedia.com.ro/
https://www.setthings.com/
https://www.facebook.com/multimedia.srl/
http://twitter.com/multimedia
https://www.linkedin.com/company/multimedia-srl/
https://plus.google.com/+MultimediaRo
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