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Relatório de Resultados (1ª parte)
Das discussões e debates em plenário surgiram as seguintes
propostas, que poderão ser implementadas em todo o distrito,
conforme a conveniência ou não.
1. Cada clube deve valorizar mais a 5ª Avenida de Serviços –
Novas Gerações. (Apoiar os Rotary Kids, Interacts e Rotaracts de
onde sairão futuros rotarianos).
2. Trabalhar nos clubes a retenção de associados, tanto antigos
como novos (atribuir-lhes funções – integrá-los nas ações do
clube).
3. Clube pequeno deve ser estimulado a priorizar o crescimento
do seu quadro associativo para atingir, no mínimo, vinte (20)
sócios.
4. Rever e dinamizar as funções dos Governadores Assistentes,
para que eles atuem apoiando não só ao Governador, mas também
aos clubes, servindo de elo entre estes e o Distrito. (Fazer proposta
ao Conselho de Legislação, se o Distrito julgar conveniente).
5. Todo clube deve elaborar e cumprir seu Planejamento
Estratégico em relação às suas ações (atividades), sempre com foco
no crescimento do seu quadro associativo.
6. Os líderes em exercício de cargos no âmbito do clube, do
distrito e do RI devem se preocupar mais com os liderados, em
todos os níveis, objetivando a retenção, o comprometimento e a
formação de novas lideranças.
7. Os clubes devem estabelecer metas de crescimento e procurar
cumpri-las de modo a crescer planejadamente, com solidez, sem o
risco de “inchaço”.
8. Os rotarianos devem interagir melhor com os companheiros de
seu clube ou de outros clubes, do seu próprio distrito ou de outro
distrito.

