O QUE É

o Plano Visão de
Futuro?
O novo modelo de outorga de
subsídios da Fundação Rotária para
apoiar projetos humanitários e
educacionais de clubes e distritos.

Noções Básicas
do Plano

Visão de Futuro
POR QUE
foi adotado?

A Fundação identificou a
necessidade de simplificar e
aprimorar suas operações e
concentrar seus esforços de modo
a causar maior impacto no mundo
e aumentar o reconhecimento
público.

QUANDO
será iniciado?

Em julho de 2010, 100 distritos
rotários começaram a testar o
plano, como parte de uma fase
piloto de três anos. Todos os
distritos adotarão o novo modelo
em julho de 2013.

COMO
funciona?

As páginas seguintes fornecem
informações básicas que clubes e
distritos precisam para participarem
do Plano Visão de Futuro.

Os Subsídios
No Plano Visão de Futuro haverá dois
tipos de subsídios: Subsídios Distritais
e Subsídios Globais.

Subsídios Distritais
Os Subsídios Distritais são subsídios
agrupados que permitem aos clubes
e distritos atenderem imediatamente
a necessidades específicas em
suas comunidades e no exterior.
Os distritos podem solicitar até
50% do Fundo Distrital de Utilização
Controlada (FDUC) disponível por ano,
recebendo-o na forma de um Subsídio
Distrital, ou podem solicitar menos de
50% do FDUC e alocar a diferença ao
programa Pólio Plus ou a um projeto
de Subsídio Global. É o próprio distrito
que administra e determina como os
fundos serão distribuídos a atividades
desenvolvidas por ele ou seus clubes,
inclusive projetos humanitários, bolsas
de estudos e equipes de formação
profissional. A única condição é que
as atividades estejam alinhadas com a
Missão da Fundação Rotária.

Subsídios Globais
Os Subsídios Globais oferecem a
oportunidade de participar de projetos
com enfoque mais estratégico e de alto
impacto. A Fundação outorga Subsídios
Globais de US$15.000 a US$200.000.
Estes subsídios dão suporte a projetos
de maior porte, equipes de formação
profissional e bolsas de estudos que
tenham resultados mensuráveis e
sustentáveis em uma das seis áreas
de enfoque da Fundação Rotária. As
atividades podem ser implementadas
individualmente ou em cojunto com
outras — por exemplo, um subsídio
pode ser usado para financiar uma
equipe de formação profissional e
também um projeto humanitário
relacionado à área de estudos do
bolsista.
Clubes e distritos podem criar seus
próprios projetos de Subsídio Global
em uma das áreas de enfoque ou
participar de projetos pré-definidos
desenvolvidos pela Fundação Rotária
em colaboração com parceiros
estratégicos.

Subsídios Globais desenvolvidos por
clube ou distrito

Esses subsídios outorgam no mínimo
US$15.000 do Fundo Mundial, para
um orçamento do projeto de pelo
menos US$30.000. A outorga de verbas
do Fundo Mundial tem por base a
equiparação de 100% de parcelas do
FDUC ou 50% de contribuições em
dinheiro. Subsídios Globais devem
envolver dois Rotary Clubs/distritos,
incluindo um parceiro local (no país
onde a atividade ou projeto será
realizado) e um parceiro internacional.
Antes de enviar o pedido, os parceiros
devem encaminhar uma proposta à
Fundação Rotária descrevendo as
atividades e os resultados esperados.
Ao planejar um projeto, os parceiros
devem conduzir um estudo para
identificar as necessidades mais
imediatas da comunidade e os
recursos disponíveis localmente para
tratar do problema. Após a aprovação
da proposta, o clube ou distrito tem
seis meses para enviar o pedido oficial.
Subsídios Globais pré-definidos

Estes subsídios são desenvolvidos
pela Fundação e seus parceiros
estratégicos, organizações que já
trabalham em projetos relacionados às
áreas de enfoque e podem fornecer
apoio técnico e financeiro aos projetos
de Subsídios Globais. O Fundo
Mundial e o parceiro estratégico
financiam 100% da iniciativa, a qual
é implementada por rotarianos. As
opções para este tipo de subsídio
serão colocadas no Acesso ao Portal
quando estiverem disponíveis.

Áreas de Enfoque
Os curadores da Fundação Rotária
identificaram seis áreas de enfoque
nas quais clubes e distritos estão
capacitados a alcançarem resultados
mais impactantes e quantificáveis.
Todos os projetos de Subsídio Global,
bolsistas e equipes de formação
profissional devem se dedicar a
alcançar metas específicas dentro de
uma ou mais das seguintes áreas:

Paz e prevenção/resolução de
conflitos
• Fortalecer esforços locais de paz.
• Treinar líderes locais para prevenir e
mediar conflitos.
• Apoiar esforços de longo prazo em
prol da paz.
• Ajudar grupos vulneráveis afetados
por conflitos.
• Apoiar estudos relacionados à paz e
resolução de conflitos.

Prevenção e tratamento de
doenças
• Melhorar a capacitação de
funcionários da área de saúde.
• Informar e mobilizar comunidades
para evitar a disseminação de
doenças.
• Aprimorar a infraestrutura de saúde.
• Combater a disseminação de
doenças.
• Apoiar estudos ligados à prevenção
e ao tratamento de doenças.

Recursos hídricos e saneamento
• Promover o acesso a água potável
e saneamento básico.
• Fortalecer nas comunidades a
habilidade de desenvolverem e
manterem sistemas de água e
saneamento.
• Informar as comunidades sobre a
importância de saneamento, água
potável e higiene.
• Apoiar estudos ligados a recursos
hídricos e saneamento.

Saúde materno-infantil
• Reduzir a taxa de mortalidade infantil.
• Reduzir a taxa de mortalidade
materna.
• Melhorar o acesso a assistência
médica a mães e filhos.
• Apoiar estudos ligados a saúde de
mães e filhos.

Educação básica e alfabetização
• Reduzir a disparidade entre os sexos
no acesso à educação.
• Fortalece a capacidade das
comunidades fornecerem educação
básica e alfabetização.
• Assegurar o acesso das crianças à
educação básica.

• Aumentar as taxas de alfabetização
entre adultos.
• Apoiar estudos relacionados a
educação básica e alfabetização.

Desenvolvimento econômico e
comunitário
• Treinar e dar apoio a empresários e
líderes comunitários locais.
• Desenvolver oportunidades de
trabalho decente e produtivo.
• Aprimorar a capacidade de
organizações darem suporte ao
desenvolvimento econômico.
• Apoiar estudos relacionados ao
desenvolvimento econômico e
comunitário.

Sustentabilidade
Para ser elegível a um Subsídio Global,
o projeto deve ser sustentável, ou seja,
deve continuar funcionando por longo
tempo após os fundos se esgotarem
e os rotarianos não mais estarem
envolvidos. Projetos sustentáveis
devem ajudar o máximo de pessoas
possível, respeitar o meio ambiente e
a cultura local, envolver organizações
que conheçam a comunidade, como
Núcleos Rotary de Desenvolvimento
Comunitário, procurar apoio dos
beneficiários e transmitir a outros
as lições aprendidas. Os Subsídios
Globais também preparam bolsistas e
outras pessoas para aplicar métodos
inovadores em campos profissionais
concernentes às áreas de enfoque da
Fundação. Ao criarem novos projetos,
todos os clubes e distritos devem
dar ênfase a treinamento e troca de
informações para que as comunidades
possam manter os resultados e resolver
possíveis problemas sozinhas.

Bolsas de estudos
As bolsas de estudos podem ser
financiados por Subsídio Distrital ou
Global. Subsídios Distritais não têm
restrições quanto ao nível (secundário,
universitário ou de mestrado), duração
ou área de estudos. Os distritos
podem desenvolver seus próprios
critérios de outorga, determinar a
quantia e dar suporte a estudantes
frequentando universidades locais, pois

não há exigência de que os estudos
sejam em outro país.
Subsídios Globais apoiam somente
bolsas de estudos para cursos de
graduação no exterior pelo período
de um a quatro anos, em área
relacionada a uma das áreas de
enfoque. Ao enviar um pedido de
Subsídio Global para financiar uma
bolsa de estudos, clubes e distritos
devem fornecer comprovante de
que o candidato foi admitido na
universidade em que deseja estudar.
O candidato deve também enviar
à Fundação comprovação de que
obteve resultados aceitáveis em teste
de proficiência do idioma falado no
país onde irá estudar, se este for
diferente de sua língua materna.
Os comprovantes de admissão e teste
de idioma só são necessários quando
o pedido formal do Subsídio Global
é encaminhado, não sendo exigidos
no envio da proposta.

Equipes de formação
profissional
As equipes de formação profissional
podem ser financiadas por Subsídios
Distritais ou Subsídios Globais. Estas
equipes podem viajar a outro país e
ensinar ou aprender como resolver
problemas em uma ou mais das áreas
de enfoque. Cada equipe deve ter pelo
menos um rotariano como líder e três
não rotarianos como membros. Não há
limite máximo para o tamanho da equipe
ou restrições de idade, mas todos os
participantes da equipe devem ter
habilidades e experiência profissionais
ligadas às metas do subsídio.
O treinamento pode ter qualquer
duração e ocorrer em qualquer lugar,
como universidades, hospitais ou
empresas, dependendo do que for
mais apropriado para alcançar as
metas do subsídio. As equipes podem
se hospedar em casas de rotarianos,
dormitórios de universidades ou
hotéis. O custo total do projeto
deve ser de no mínimo US$30.000,
incluindo as despesas de viagem da
equipe e gastos com outras atividades
do subsídio. Mais de uma equipe pode
viajar com o mesmo subsídio.

Qualificação e
gerenciamento de
projetos
O que os distritos devem fazer
Para receber Subsídios Distritais e
Globais da Fundação Rotária, os
distritos devem completar o processo
de qualificação on-line e atestarem que
seguirão e implementarão as diretrizes
de gerenciamento financeiro estipuladas
no Memorando de Entendimento.
Os distritos devem também realizar um
Seminário Distrital sobre Gerenciamento
de Subsídios como parte do processo
de qualificação dos clubes.
Os distritos são responsáveis por
administrar os fundos recebidos da
Fundação. É dever dos distritos:
• Planejar as atividades
detalhadamente.
• Enviar pedidos de subsídio
completos e com a documentação
exigida.
• Envolver diretamente os rotarianos
na implementação do projeto.
• Demonstrar transparência em todas
as transações financeiras.
• Entregar relatórios dentro do prazo.

O que os clubes devem fazer
Os clubes também devem completar
um processo anual de qualificação
para serem elegíveis a receber
Subsídios Globais da Fundação
Rotária. Para se qualificarem, os
clubes devem enviar um ou mais
associados ao Seminário Distrital sobre
Gerenciamento de Subsídios, assinar
e concordar em seguir o Memorando
de Entendimento, além de atender
a quaisquer outros requisitos de
qualificação definidos pelo distrito.
Os clubes também devem cumprir os
mesmos requisitos de gerenciamento
de fundos exigidos dos distritos.

Processo de
solicitação de
subsídio
Todos os pedidos de Subsídios
Distritais e Globais devem ser enviados
através do Acesso ao Portal, em
www.rotary.org/pt. Os Subsídios
Distritais seguem um modelo comercial
bianual, sendo o enfoque do primeiro
ano em planejamento das atividades e
solicitação do subsídio, e o enfoque do
segundo ano na outorga do subsídio.
As solicitações de Subsídios Globais
começam com o envio de uma
proposta, também enviada on-line.
A Fundação Rotária determina se a
proposta é elegível, trabalhando com
os parceiros para completar os dados
faltantes. Após a análise, os parceiros
são notificados se devem enviar um
pedido formal. Propostas e pedidos
são processados por ordem de
chegada durante todo o ano rotário.
Os pedidos formais devem ser
enviados dentro de seis meses após
a aceitação da proposta.

Relatórios
Os distritos devem enviar um relatório
à Fundação e a todos os clubes do
distrito, explicando como os fundos
foram despendidos, no prazo de
12 meses após receberem o Subsídio
Distrital. Os parceiros de um Subsídio
Global devem enviar relatórios
intermediários a cada 12 meses, pela
duração do subsídio, e um relatório
final dentro de 2 meses do término do
subsídio.

Treinamentos e
Recursos
Durante 2012-13, governadores eleitos
de distritos não pilotos e presidentes
entrantes de Comissão Distrital da
Fundação Rotária receberão treinamento
sobre os processos de qualificação,
envio de pedido de subsídio e
requisitos de envio de relatórios.

Para mais informações sobre os subsídios do Plano
Visão de Futuro e para assinar o boletim mensal do
Plano, acesse www.rotary.org/pt/futurevision.
093-PT—(411)

