SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO –
PERGUNTAS E RESPOSTAS
Descrição geral
Conheça a Sociedade de Desenvolvimento do Quadro Associativo
A Sociedade de Desenvolvimento do Quadro Associativo é um programa que reconhece
associados que demonstraram extraordinária dedicação ao crescimento do Rotary,
trazendo ao menos 25 associados em potencial para nossos clubes. Os nomes destas
pessoas de ação estão na nova galeria virtual do Meu Rotary.
Quando a Sociedade foi aberta?
A galeria virtual foi lançada em 23 de junho de 2021 e em 1° de julho passou a funcionar
plenamente. Entretanto, o programa em si reconhece todos os padrinhos qualificados de
novos associados que já foram reportados ao Rotary.
Quais são os níveis de reconhecimento?
São eles:





Nível BRONZE
Nível PRATA
Nível OURO
Nível PLATINA

Apadrinhamento de 25 a 29 associados
Apadrinhamento de 30 a 49 associados
Apadrinhamento de 50 a 74 associados
Apadrinhamento de 75 associados ou mais

Quais os requisitos para ingressar na Sociedade de Desenvolvimento do
Quadro Associativo?
Apadrinhar alguém significa trazer um novo associado ao seu clube e propor que sua
afiliação seja considerada pelo conselho diretor. Para fazer parte da Sociedade de
Desenvolvimento do Quadro Associativo a pessoa precisa ter apadrinhado ao menos 25
novos associados e ter informado o Rotary de tais apadrinhamentos. Assim que o novo
associado constar do nosso banco de dados, o padrinho ganha o crédito. O número de
associados apadrinhados é monitorado por meio do banco de dados do Rotary.
Para contar ao programa de reconhecimento, o apadrinhamento precisa ser feito por
associado representativo em seu próprio clube. A formação de um novo clube ou
ingresso de rotaractianos não conta para o reconhecimento, tampouco a indicação de
um novo associado para afiliação a outro clube. Embora estas ações sejam dignas de
nota e possam se tornar parte deste programa eventualmente, no momento elas não são
caracterizadas como apadrinhamento de novos associados neste programa de
reconhecimento.
Se achar que nossos registros estão desatualizados, solicite as devidas correções pelo email data@rotary.org , suprindo todas as informações necessárias.

O que a Sociedade de DQA não inclui?
A Sociedade não inclui fundação ou patrocínio de novos clubes, ingresso de novos
rotaractianos tampouco a indicação de um novo associado para afiliação a outro clube.
Embora estas ações sejam dignas de nota e possam se tornar parte deste programa
eventualmente, no momento elas não são caracterizadas como apadrinhamento de
novos associados neste programa de reconhecimento.
E quanto a novos associados de um clube satélite? Eles são considerados
para este reconhecimento?
Os novos associados de um clube satélite patrocinado pelo seu clube contarão como
apadrinhamento para a Sociedade de DQA, já que os associados do satélite são,
tecnicamente, associados do seu clube. Por exemplo, se um associado do clube satélite
ou do clube patrocinador trouxer um novo associado ao clube satélite, isso será somado
ao seu total de apadrinhamentos.
Ex-associados, associados honorários ou falecidos podem ingressar na
Sociedade de DQA por associados que trouxeram ao Rotary?
Sim. Seus nomes serão seguidos do seu status associativo, como associado honorário,
ex-associado, etc.
A associação honorária é considerada para fins de apadrinhamento?
Não, somente novos associados representativos contam como apadrinhamento.
Digamos que três associados tragam um novo associado. Todos eles
receberão crédito por isso?
O Rotary reconhece até dois padrinhos de um mesmo novo associado. Solicite pelo email data@rotary.org a adição do segundo padrinho.
E quanto aos associados falecidos?
A Sociedade de DQA inclui todos os associados, sejam eles vivos ou falecidos, que
tenham apadrinhado ao menos 25 novos associados e informado isso ao Rotary.
Eu ganho crédito pelos rotaractianos que eu trouxer ao Rotary?
Não ainda, mas estamos considerando esta possibilidade. Por enquanto, nosso sistema
tem dados limitados sobre rotaractianos, e estamos no processo de ampliar o acesso ao
Meu Rotary para dirigentes do Rotaract.
Eu receberei um pin ou certificado pelas minhas ações?
Nenhum item de reconhecimento é conferido. Os membros da Sociedade são
homenageados na galeria virtual. Os clubes e distritos são encorajados a prestigiar seus
associados em eventos locais. Alguns clubes, distritos e zonas acrescentam seus próprios
incentivos e prêmios em reconhecimento aos padrinhos de novos associados.

Entretanto, esses incentivos locais não fazem parte deste nosso programa de
reconhecimento.
Opção de não participar
Eu sou elegível ao reconhecimento, mas não quero aparecer na galeria
virtual. O que devo fazer?
Caso não queira que seu nome seja listado na galeria, acesse o Meu Rotary e, sob
Configurações da conta, altere suas preferências quanto a apadrinhamento.
Quais são as instruções para não participar?
1. Em Configurações da conta,

2. selecione “Não, eu não quero compartilhar estas informações”.

Se eu optar por não participar e mudar de ideia depois, posso então pedir
para ser incluído na galeria virtual?
Sim. Você pode mudar suas preferências a qualquer momento.
Galeria virtual
Quando os apadrinhamentos começaram a ser computados?
Nós começamos a acompanhar estes dados em 2014. Informe os apadrinhamentos
ocorridos antes disso pelo e-mail data@rotary.org, suprindo todas as informações
necessárias para que os dados sejam atualizados.
O associado representativo que tiver apadrinhado pelo menos 25
associados que sair do Rotary, falecer ou se tornar associado honorário
terá seu status refletido na Sociedade?
Sim. Seu status no quadro associativo será atualizado quando ocorrer uma das
mudanças descritas na pergunta.

Eu apadrinhei 25 associados; por que eu não estou na Sociedade?
Pode ser que alguns dos associados que você trouxe não foram reportados ao Rotary e,
assim, a informação correspondente não consta do nosso banco de dados. Alguns
bancos de dados locais de clube ou distrito não são sincronizados com o do Rotary.
Envie suas dúvidas quanto a isso para riawards@rotary.org.
Outra possibilidade é que talvez você tenha indicado que não quer receber e-mails do
RI. Por causa das nossas normas de privacidade, não contatamos em hipótese alguma
aqueles que não querem ser contatados por nós. Se este for o caso, e você quiser ser
reconhecido, é só alterar suas preferências de apadrinhamento no Meu Rotary.
Para fins deste programa de reconhecimento, o apadrinhamento só é considerado
quando o associado representativo trouxer o novo associado ao seu próprio clube. A
formação de um novo clube ou ingresso de rotaractianos não conta para o
reconhecimento, tampouco a indicação de um novo associado para afiliação a outro
clube. Embora estas ações sejam dignas de nota e possam se tornar parte deste
programa eventualmente, no momento elas não são caracterizadas como
apadrinhamento de novos associados neste programa de reconhecimento.
O que acontece se o associado que apadrinhou novos associados acabar se
transferindo a um outro clube ou distrito?
Seu nome aparecerá sob o clube e distrito em que mais recentemente foram ativos.
O que acontece se um dos meus apadrinhados deixar de ser associado
representativo para se tornar honorário?
Este programa visa reconhecer aqueles que convidam pessoas para se associarem aos
nossos clubes, uma ação que merece ser reconhecida. Mesmo que seu apadrinhado
deixe de ter associação representativa, o padrinho ainda recebe crédito por trazê-los à
organização.
Correção de dados
Os associados que eu apadrinhei não foram informados ao RI. Daria para
atualizar meus dados?
Sem problemas, fazemos isso sempre que possível. Solicite pelo e-mail data@rotary.org
suprindo todas as informações para fazermos a atualização dos dados.
Quantos padrinhos um mesmo associado pode ter?
O Rotary reconhece até dois padrinhos de um mesmo novo associado.
Comunicados e privacidade
Como os membros da Sociedade de DQA são notificados do seu ingresso?

O grupo original foi notificado por e-mail. A partir de agora, os novos membros da
Sociedade receberão uma mensagem automática notificando-os sobre sua elegibilidade
e explicando como eles podem administrar suas configurações de conta, caso decidam
não ser reconhecidos.
Com quem falo em caso de dúvidas?
Envie suas dúvidas para RIawards@rotary.org.

