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Panorama
O empoderamento de meninas é uma das três Iniciativas Presidenciais para o ano
rotário 2021-22.
Ela tem foco em projetos por meio dos quais os clubes possam criar mudanças
positivas na vida de meninas. Especificamente, a iniciativa desafia os clubes a:
•
•
•
•

•
•

Realizarem um ou mais projetos de sua escolha para empoderar meninas.
Tratarem as necessidades e desigualdades que as meninas enfrentam
diariamente no mundo todo.
Monitorarem e mensurarem o impacto do projeto que implementarem.
Divulgarem e aumentarem a conscientização sobre recursos do Rotary e
especialistas no assunto, incluindo, entre outros: Grupos Rotary em Ação,
Equipe de Consultores Técnicos da Fundação Rotária (CADRE) e Bolsistas
Rotary pela Paz.
Contarem histórias de projetos bem-sucedidos e seu impacto para o público
externo, usando uma variedade de canais de mídia.
Compartilharem histórias de sucesso e seu impacto com toda a região, no
Rotary Showcase e nas redes sociais.

O desafio
Líderes de clubes e distritos também precisam de incentivo, informações e recursos
para envolverem os associados nesta iniciativa, sobretudo considerando o cenário
atual.
Compartilhar histórias de clubes e distritos que estejam se envolvendo em projetos para
o empoderamento de meninas é uma das maneiras mais eficazes de incentivá-los e
inspirá-los. Também é importante fornecer informações que permitam que os
associados se conectem com outras pessoas que estejam implementando projetos na
sua região, bem como em diferentes partes do mundo.
Manter essa iniciativa viva e torná-la estimulante para líderes de clubes e distritos, de
forma regional, aumentará a participação e enfatizará sua importância para a missão do
Rotary de Servir para Transformar Vidas.
O conceito de embaixador
Cada membro do Conselho Diretor de 2021-22 é um defensor desta iniciativa.
Líderes de clubes e distritos observam o que nós dizemos e fazemos, e entram em
ação de acordo com as suas percepções a respeito das nossas palavras e atitudes.
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No entanto, nossa função na diretoria engloba diferentes responsabilidades e nossas
agendas estão lotadas. Assim, poderia ser útil identificarmos um embaixador para esta
iniciativa em cada uma das nossas respectivas zonas emparceiradas. Dependendo das
necessidades regionais, os embaixadores também podem selecionar assistentes e
designá-los para distritos específicos. Os embaixadores regionais podem ajudar a
promover a iniciativa, comunicando-se com os clubes, distritos e as equipes de
coordenadores regionais, orientando os clubes e distritos quanto a recursos, e
incentivando-os a implementarem projetos.
As vantagens desta abordagem são o seu potencial de:
•
•
•
•
•

Ajudar a manter a iniciativa na vanguarda das atividade do clube.
Incentivar os clubes não só a participarem de projetos, mas também a monitorálos, mensurar o seu impacto e reportar os resultados.
Captar as lições aprendidas e abordagens regionais.
Promover e ajudar a contar histórias de projetos bem-sucedidos.
Fornecer informações e recursos atualizados, conforme apropriado, à página do
site do RI criada para disseminar detalhes sobre as Iniciativas Presidenciais.

Talvez o mais importante seja que esse conceito permite que cada diretor, em cada
região, defina o papel do embaixador zonal e trabalhe com a iniciativa das maneiras
mais eficazes e relevantes para a área.
Proteção aos jovens
A segurança e o bem-estar dos jovens e de todos os participantes dos programas
rotários voltados à juventude são a maior prioridade da organização. As meninas são
um grupo especialmente vulnerável. É fundamental que os clubes e distritos
compreendam e sigam todas as normas de proteção aos jovens do Rotary antes de
planejarem e implementarem projetos que incluam envolvimento significativo com
menores de 18 anos, contato individual ou engajamento recorrente e prolongado.
Os embaixadores são um canal de comunicação importante e eficaz no que diz respeito
às Normas de Proteção aos Jovens do Rotary e à importância de protegê-los contra
abuso físico, sexual e psicológico. Incentivar os clubes e distritos a seguirem essas
normas ao realizarem projetos de empoderamento de meninas que sejam seguros e
inclusivos é uma responsabilidade importante do embaixador. Os embaixadores
também são aconselhados a sensibilizar os clubes e distritos para que coletem e usem
nomes, fotos, vídeos e outras informações de crianças e adolescentes de forma
cuidadosa e responsável. O Rotary fornece uma variedade de recursos para apoiar
clubes e distritos, e os governadores devem conectar seus clubes com o oficial de
proteção à juventude do distrito.
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O papel do embaixador
O embaixador de cada par de zonas será nomeado pelo diretor. Dependendo das
necessidades regionais, os embaixadores podem nomear assistentes, em consulta com
o diretor. Os assistentes seriam designados para trabalhar com a liderança de distritos
específicos.
As principais responsabilidades dos embaixadores e assistentes são:
•
•
•

•
•
•
•
•

Informar os líderes de distritos e clubes sobre a iniciativa.
Gerar entusiasmo quanto à participação na iniciativa.
Simplificar o processo para que os clubes selecionem projetos, fornecendo
acesso a recursos, como o contato com outros embaixadores, Grupos Rotary de
Ação e organizações com missões e programas focados no empoderamento de
meninas. Esses recursos estão disponíveis no site desde 1º de julho de 2021,
abordando as iniciativas do presidente Mehta.
Fornecer recursos, incentivo e apoio de forma contínua aos distritos e clubes à
medida que implementam projetos.
Incentivar os líderes distritais a incluírem projetos de clube sobre o
empoderamento de meninas em treinamentos distritais, assembleias,
conferências e outros eventos.
Documentar histórias de sucesso e comunicá-las às equipes zonais dos CIPRs
para distribuição externa e comunitária.
Encorajar os clubes a publicarem suas histórias de sucesso no Showcase, nas
mídias sociais e nos meios de comunicação da comunidade.
Identificar e coletar métricas de sucesso em nível zonal, incluindo o número de
clubes e projetos, os tipos de atividades e o impacto de cada uma delas, como o
número de beneficiários e o aumento/diminuição das condições-chave
resultantes daquela ação.

Recursos
Os seguintes recursos estão sendo desenvolvidos e preparados para tradução
em apoio a esta iniciativa:
•
•

•
•

Menu de oportunidades – Uma lista de ideias de projetos como ponto de partida,
contatos de Grupos Rotary em Ação e links de outros recursos, incluindo
especialistas do Rotary, de organizações parceiras e de outras entidades.
Mensagens sobre a iniciativa – Fatos e estatísticas sobre os problemas que as
meninas enfrentam globalmente estão incluídos no apêndice. A Força-Tarefa
também discutiu a identificação de problemas específicos e o mapeamento da
sua prevalência geográfica.
Apresentação em PowerPoint – Panorama da iniciativa, ideal para uma reunião
zonal on-line para lançar a iniciativa e/ou para reuniões distritais.
Website das Iniciativas Presidenciais, incluindo links de recursos e informações
para associados de clube e embaixadores.
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•

Recursos sobre proteção aos jovens no Meu Rotary.

Exemplos de projetos
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Um projeto WASH (água, saneamento e higiene) nas escolas que proporcione
às meninas acesso à educação, fornecendo banheiros separados por gênero,
aprimorando o saneamento no estabelecimento de ensino e permitindo que elas
frequentem as aulas regularmente. (Água, saneamento e higiene).
Matrícula e retenção de meninas nas escolas. (Educação básica e
alfabetização.)
Bolsas de estudo para meninas continuarem seus estudos. (Educação básica e
alfabetização.)
Distribuição de itens, como bicicletas, luzes solares, etc., de forma a motivar as
meninas a continuarem sua educação. (Educação básica e alfabetização.)
Ensino de técnicas de defesa pessoal a meninas. (Educação básica e
alfabetização.)
Projeto para desenvolvimento de habilidades de meninas. (Desenvolvimento
econômico.)
Um projeto que forneça absorventes reutilizáveis e orientação sobre higiene
também permite que as meninas permaneçam na escola, proporciona educação
sobre saúde e cria uma solução sustentável quanto a produtos de higiene
menstrual descartáveis. (Prevenção de doenças, meio ambiente,
desenvolvimento econômico.)
Programas nutricionais para meninas (Saúde materno-infantil, prevenção de
doenças.)
Um projeto que apoie um abrigo ou programa de recuperação para meninas
vítimas de tráfico humano, fornecendo materiais, manutenção, equipamentos,
financiamento para terapia, ou suprindo outras necessidades, a fim de permitir
que as meninas que tenham sofrido abusos voltem a ter uma vida normal e livre
de violência. (Paz, desenvolvimento econômico.)
Terapia para vítimas de violência e discriminação. (Paz.)

Implementação regional e cronogramas propostos
• Identificar embaixadores e assistentes, conforme apropriado regionalmente
(abril/maio de 2021).
• Lançar a iniciativa e apresentar os embaixadores (maio/junho de 2021).
• Celebrar os primeiros clubes que tiverem identificado um projeto (julho/agosto).
As atividades de lançamento, conforme apropriado regionalmente, podem incluir:
•
•
•

Uma apresentação/discussão pelo Zoom, voltada às zonas emparceiradas, para
abordar a iniciativa e os embaixadores, usando o modelo PowerPoint (veja
Recursos, abaixo).
Apresentação da iniciativa e dos embaixadores por e-mail/mídia social.
Promoção de vídeo curto no Facebook/redes sociais das zonas emparceiradas
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ou divulgação em boletim zonal.
Conversas e atualizações do Conselho Diretor
Como a extensa agenda das reuniões do Conselho Diretor não permite conversas
detalhadas sobre a iniciativa, a Força-Tarefa propôs a realização de reuniões informais
periódicas do Conselho Diretor de 2021-22 para discutir o assunto. Isso permitirá que
todos nós aprendamos com nossas respectivas experiências e obtenhamos insights
sobre os fatores regionais que influenciarão a forma que a iniciativa terá nas diferentes
regiões do mundo.
A Força-Tarefa apoia a recomendação do presidente eleito Shekhar, de realizar uma
reunião duas vezes por ano, logo antes de reuniões regulares do Conselho Diretor,
para discutir as três Iniciativas Presidenciais. Além disso, os relatórios de progresso
sobre as três Iniciativas Presidenciais serão incluídos periodicamente na agenda da
reunião do Conselho Diretor.
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