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ANY ROTARY 2019 – 2020
 PRIORIDADES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ROTARY INTERNATIONAL
 Declaración de la visión de Rotary:
Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para
generar un cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el
mundo entero…
 CUATRO PRIORIDADES QUE GUIARÁN NUESTRA LABOR LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
1.
2.
3.
4.

Incrementar nuestro impacto.
Ampliar nuestro alcance.
Mejorar el compromiso de los participantes.
Incrementar nuestra capacidad de adaptación.

 DOS METAS ANUALES PARA 2019-2020
 META 1: UNIR A LAS PERSONAS
•
•
•
•
•

Fortaleciendo el proceso para activar el liderazgo en clubes y distritos.
Aumentando la membresía de los clubes al atraer nuevos socios y mantener la afiliación de
los socios ya existentes.
Creando nuevos clubes.
Aumentando el número de socias mujeres, socios menores de 40 años y rotaractianos
afiliados a Rotary.
Fomentando el compromiso y colaboración entre socios de Interact, Rotaract, Rotary y los
participantes de programas de Rotary.
 META 2: TOMAR ACCIÓN

•
•

•
•

Promocionando el papel que Rotary y los rotarios desempeñan en la erradicación de la
polio.
Aumentando el número de proyectos locales e internacionales al utilizar el monto total de
los Fondos Distritales Designados para financiar Subvenciones Distritales, Subvenciones
Globales, PolioPlus y los Centros de Rotary pro Paz.
Incrementando las contribuciones al Fondo Anual y a PolioPlus mientras acrecentamos el
Fondo de Dotación a USD 2.025 millones, antes del año 2025
Aumentando la concienciación sobre Rotary y promoviendo la campaña “Gente de acción

OBJECTIUS I ACTIVITATS ROTARY CLUB d’ EL PRAT
1. RESPONSABILITATS SOCIS CLUB
•

Miquel Alvira: President

•

Joan Anglès: Vice President i Tresorer

•

Xavier Domingo: Secretari i Revista del Club

•

Carles Perales: Cap de protocol i amb Xavier Portillo: Quadre Social (Membresía)

•

Yolanda Martínez / Carmen Serramià : Joventut i beques

•

Jordi Carranza: Delegat de Comunicació i imatge

•

José Mª Mesa: Relacions Públiques

•

Pere Azuara: Coordinador Conferencies

•

Eladi de Ceano: Fundació Rotaria

•

Montse Coma : Activitats Solidaries

•

Moisès Llopart: Reportatges Gràfics

•

M.Rosa Blanco: Presidenta comissió “Rotary pro càncer infantil Sant Joan de Déu” Formen part de
la Comissió les rotaries: Yolanda Martínez, Carme Serramià i Marina Martínez.

2.

PROGRAMA REUNIONS 1er SEMESTRE - 1er i 3er dimarts de mes (excepte canvis acordats)
JULIOL
Dia 2, reunió Club (feta el 25 de juny per problemes d’agenda)
Dia 17, 9,30 h.reunió Beques: Club - IESs- Ajuntament
Dia 16, reunió Club
AGOST – vacances
SETEMBRE
Dia 3, reunió Club
Dia 6, (divendres)sopar canvi de Junta oficial i lliurament Beques
Dia 17, reunió Club
OCTUBRE
Dia 1, reunió Club
Dia 15, inauguració cercle Conferències
NOVEMBRE
Dia 5, reunió Club
Dia 17, diumenge, CURSA pro Càncer St. Joan de Deu
Dia 19, conferencia
DESEMBRE
Dia 3, reunió Club
Dia 13, divendres, sopar de Nadal pro càncer infantil Sant Joan de Déu

3. ACTIVITATS A NIVELL CLUB: Organitzar un FORUM, per:
•
•
•
•
•

Re programar el PLA ESTRATEGIC per l’increment del Quadre Social
Repàs Regulació interna del Club (freqüència reunions, modalitats quotes, pagos Club, etc
Decisió Projecte Local d’aquest curs
Substituir BLOG del Club per una WEB
Normalitzar i posar el dia els estatuts del Club (legalment)

4. ACTIVITATS A NIVELL LOCAL:
* Lliurament 3 beques 900 € millors estudiants IES i amb menys recursos econòmics. Com ajuda
per entrar a la Universitat. L’elecció es fa a proposta i amb els directors IES locals i amb la regidoria
d’educació de l’ ajuntament.
* Organitzar un berenar de Reis al Casal dels Avis Penedès amb regals.
* Col·laborar en un projecte local, puntual d’un curs (com hem fet amb Caritas, Rubricatus i SAÓ
per a tenir més incidència en el teixit local)
* Crear la Comissió: “Rotary pro càncer infantil Sant Joan de Déu “ que organitzi la rifa pel sopar
de Nadal i la Cursa.
* Lliurament Placa Rotaria a una persona o entitat local que s’hagi distingit per la seva contribució
social, humana, esportiva dins de la societat pratenca o que hagi donat a conèixer la nostra localitat.
* Publicar Revista-Memòria del Club.
* Coordinar els programes de joventut i intercanvis d’ estudis i camps de formació dels joves que
ens ho demanin del Prat i rodalies.
* Tutelar els dos estudiants d’intercanvi (un d’Àustria i l’altre de EEUU)
* Efectuar 6 sopars- conferencies, obertes a tot el poble, amb temes d’actualitat amb, a ser
possible, 3 ponents locals i 3 de foranes.
* Sortida-excursió cultural de tres dies per a la convivència dels socis, els seus familiars i amics
rotaris.
* Dues sortida cultural-recreativa-gastronòmica d’un dia a determinar (una amb els estudiants
d’intercanvi)

5. NIVELL DISTRICTE ( BARCELONA i RODALIES):
* Projecte ALPAN. Col·laboració, assistint als actes que es facin per a recaptar fons, per el
manteniment de 8 menjadors socials, vinculats a parròquies de Barcelona (350 menús diaris
que subministren 5 hotels a la setmana del 35 compromesos)
* Col·laborar amb els grups de Barcelona i rodalies (taula de presidents) amb les activitats
compartides

6. FUNDACIÓ ROTARIA
* Atorgar el reconeixement, que porta el nom del nostre fundador, Paul Harris, a un soci del Club
com a distinció de la feina feta. Això reporta donar 1000 $ a la Fundació Rotaria, per els
programes humanitaris
*

Aportacions al programa POLIO PLUS per a l’eradicació de la Polio amb la compra i distribució de
productes solidaris per aquesta causa.
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