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Como rotarianos, nós oferecemos nossas aptidões, conhecimentos e apoio
financeiro para ajudar nossas comunidades a ter acesso às necessidades básicas:
água potável, estabilidade econômica, saúde e proteção contra doenças fatais,
educação, paz e segurança. Os Subsídios Globais apoiam essas iniciativas. Este
manual explica como planejar um projeto mensurável e sustentável, pedir um
Subsídio Global para financiá-lo e administrar os fundos de maneira responsável.
Ele traz também recursos para ajudar o clube a implementar seu Memorando de
Endendimento (MDE). O material é voltado principalmente a representantes de
clube que participem do Seminário Distrital de Gerenciamento de Subsídios, mas
também pode ser usado por distritos que solicitem Subsídios Globais.

A edição de 2012 deste manual tem como base o Memorando de Entendimento,
os Termos e Condições para Outorga de Subsídios Distritais e Subsídios Globais,
e o Código Normativo da Fundação Rotária. Alterações nestes documentos,
efetuadas pelo Conselho de Curadores após a publicação deste manual, revogam
as normas aqui dispostas.

Dúvidas?
Envie perguntas sobre:				Para:
Gerenciamento de subsídios, qualificação
qualification@rotary.org
Subsídios Distritais e Globais 			
contact.center@rotary.org
Treinamentos (inclusive sobre este manual) leadership.training@rotary.org

Subsídios da Fundação
Rotária — Panorama
A Fundação Rotária oferece aos rotarianos três tipos de subsídios: Distritais, Globais e
Pré-definidos. Embora o enfoque deste manual seja em Subsídios Globais, todos os tipos
de subsídios são explicados abaixo.

Subsídios Distritais
Os Subsídios Distritais financiam projetos locais ou internacionais de curto
prazo que apoiem a Missão da Fundação. Os clubes enviam seus pedidos de
subsídios ao distrito, que administra e distribui os fundos.

Acesse learn.rotary
.org e confira o curso
Introdução ao Visão
de Futuro, para avaliar
projetos e determinar os
subsídios adequados.

Cada distrito determina seus próprios procedimentos e normas para como
e quando os clubes devem enviar pedidos, bem como outros requisitos
adicionais. Fale com a Comissão Distrital da Fundação Rotária para detalhes
sobre esse processo.

Subsídios Globais
Os Subsídios Globais financiam atividades e projetos internacionais de
grande porte que:

•
•
•
•

se alinham a uma área de enfoque;
atendem a uma necessidade identificada pela comunidade beneficiária;
incluem a participação ativa da comunidade beneficiária;
são criados para capacitar a comunidade a manter o projeto após o Rotary
Club ou distrito encerrar seus trabalhos; e

• têm resultados mensuráveis.
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Áreas de Enfoque

Paz e prevenção/resolução de conflitos

Prevenção e tratamento de doenças

Recursos hídricos e saneamento

Saúde materno-infantil

Educação básica e alfabetização

Desenvolvimento econômico e comunitário

As atividades financiadas por Subsídios Globais podem ser:
Projetos humanitários que abordem necessidades da comunidade, proporcionando
resultados mensuráveis e sustentáveis aos beneficiários.
Capacitação profissional que desenvolva aptidões em uma comunidade, oferecendo
treinamento local ou patrocinando viagens internacionais de grupos de profissionais para
estudar sobre suas profissões ou ensinar profissionais locais em um campo específico.
Esse tipo de treinamento pode ser mais eficiente combinado a um projeto humanitário.
Bolsas de estudos para estudantes de gradução cujos objetivos de carreira estejam
relacionados a uma área de enfoque.
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Subsídios Pré-definidos
Os Subsídios Pré-definidos oferecem oportunidades para Rotary Clubs trabalharem com os
parceiros estratégicos da Fundação Rotária em atividades pré-determinadas. Cada projeto é
totalmente financiado pelo Fundo Mundial e o parceiro estratégico.

Diferenças entre Subsídios Distritais e Globais
Na versão eletrônica
deste manual, as partes
em laranja são links
para recursos no site
www.rotary.org/pt.

No geral, os projetos financiados por Subsídios Globais são maiores e dão aos
clubes e distritos mais autonomia para gerenciar os fundos, relatar como estão
sendo utilizados, monitorar e avaliar os resultados do projeto.

Subsídio Distrital

Subsídio Global

Apoia a Missão da Fundação Rotária

Apoia uma área de enfoque

Não há valor mínimo

Valor mínimo de US$30.000

Impacto de curto prazo

Impacto sustentável e de longo
prazo

Bolsistas de qualquer nível de ensino,
local e internacionalmente

Bolsistas de nível superior,
internacionalmente

Envolvimento ativo de rotarianos

Envolvimento ativo de rotarianos

Atende aos termos e condições

Atende aos termos e condições
Resultados mensuráveis

Qualificação de clubes
A qualificação garante à Fundação Rotária que o clube possua os procedimentos
financeiros e administrativos necessários à gestão responsável dos subsídios da
Fundação. A gestão de subsídios abrange todos os aspectos: seleção de projetos
e atividades, pedido de subsídio, garantia de gestão responsável de fundos,
avaliação e envio de relatório sobre os resultados da atividade.

Pense em enviar mais
de um associado para
o Seminário sobre
Gerenciamento de
Subsídios.

Para receberem Subsídios Globais, os clubes devem ser qualificados pelo distrito.
Além disso, é o distrito que determina se os clubes precisarão se qualificar para
receber Subsídios Distritais. Para se qualificar aos Subsídios Globais, o clube
deve:
1. Enviar o presidente eleito ou um representante ao Seminário sobre
Gerenciamento de Subsídios;
2. Concordar em seguir os termos do Memorando de Entendimento (o presidente
e presidente eleito devem ler, assinar e encaminhar ao distrito uma cópia
assinada do documento);
3. Seguir diretrizes adicionais requisitadas pelo distrito.
Para manter o status de qualificado, o clube deve atender aos termos do MDE do
clube (Apêndice 2) e aos termos e condições para outorga de subsídios. O MDE
é um acrodo entre o clube e seu distrito, explicando os requisitos mínimos da
Fundação para o gerenciamento de subsídios. As normas de seu clube e as leis
locais podem ir além desses requisitos.
Perguntas? Fale com a Comissão da Fundação Rotária do seu distrito.
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1 Planejamento de projeto 		
de Subsídio Global
Antes de solicitar um subsídio, os clubes devem desenvolver um projeto com base no levantamento das necessidades da comunidade e que conte com parceiros fortes, a fim de assegurar
resultados alcançáveis, mensuráveis e sustentáveis.

Parcerias
Os Subsídios Globais requerem um parceiro local e um internacional. O
parceiro local, devido a seu conhecimento e proximidade ao lugar do projeto,
geralmente conduz o levantamento das necessidades da comunidade e gerencia
a implementação e gastos do projeto.
Os parceiros podem estabelecer parcerias com uma outra organização (por
exemplo: grupo comunitário, entidade governamental, ONG). Uma organização
colaboradora pode fornecer experiência técnica, infraestrutura, promoção,
formação, orientação, etc. Os parceiros devem analisar a organização, para ter
certeza de que é confiável, e firmar com ela um Memorando de Entendimento
(MDE) antes de iniciar um projeto. Veja um modelo desse MDE no Apêndice 4.

Todos os projetos
financiados por subsídios
da Fundação devem ser
iniciados e administrados
por rotarianos.

A comunicação entre os parceiros é essencial para assegurar tomadas de
decisões conjuntas, melhor supervisão do projeto e de fundos, e parcerias
fortes para projetos futuros. Planeje método e frequência com os quais se
comunicarão durante o projeto.
Onde encontrar parcerias

•
•
•
•
•
•
•
•

ProjectLINK
Grupos Rotarianos em Ação relacionados às áreas de enfoque
Convenção do RI
Matchinggrants.org/global
LinkedIn
Feira de projetos
Viagens
Líderes distritais (que podem promover seu projeto em eventos
internacionais)

Conecte-se com parceiros de todo o mundo usando as novas ferramentas
on-line do RI.
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Identificação das necessidades da
comunidade
O clube deve começar com um levantamento das necessidades da
comunidade para conhecer os recursos e necessidades, determinar como
lidar com os problemas e quais medidas devem ser tomadas para melhorar
as condições de vida da comunidade.
Princípios gerais:

• Fale com todos. Peça opiniões de um amplo setor da comunidade,
envolvendo aqueles que vão planejar, participar e se beneficiar do projeto.

• Confie no conhecimento local. Identifique as necessidades que os
membros da comunidade têm interesse em abordar.

• Utilize recursos humanos disponíveis. Os recursos financeiros para
qualquer projeto serão limitados. Pergunte a todos os envolvidos como
eles podem contribuir para a melhoria de suas comunidades. Todos os
participantes podem e devem contribuir.

• Pense a longo prazo. Envolva os membros da comunidade na identificação
dos objetivos a longo prazo para que os resultados do projeto sejam
mantidos por conta própria após o esgotamento dos fundos.
Se inúmeras necessidades forem identificadas, escolha o projeto com
base em quais delas o seu clube poderá suprir através de um subsídio da
Fundação e dos recursos do clube. Considere fatores como conhecimento
técnico dos rotarianos, localização do projeto, tempo necessário e recursos
financeiros.

Quando um clube
internacional procura
um clube local para
parceria em um
projeto, o clube local
pode acabar aceitando
o convite por não
querer ofender outros
rotarianos, mesmo sem
ter o conhecimento ou
desejo de implementar
o projeto. Projetos
que são criados com
base nas necessidades
da comunidade local
são mais prováveis
de serem finalizados
e mantidos pelos
rotarianos e membros da
comunidade local após o
esgotamento dos fundos.

Consulte as Ferramentas para Identificar as Necessidades da Comunidade
para ideias de como coletar informações.

Planejamento do projeto
Faça um plano detalhado sobre como cada aspecto do projeto será conduzido
e como as normas da Fundação Rotária e do RI serão seguidas. O plano deve
incluir um cronograma e documentar todas as tarefas necessárias para
completar a atividade, quem é responsável por ela e como os fundos serão
utilizados.

Forme uma Comissão do Subsídio
Uma Comissão do Subsídio garante que mais pessoas saibam de detalhes
do projeto, estejam envolvidas nas decisões e auxiliem na supervisão do
projeto e dos fundos. Cada clube ou distrito deve formar uma comissão
constituída de pelo menos três rotarianos e determinar um contato principal,
responsável por toda a comunicação com a Fundação sobre subsídios.
Atribuições e responsabilidades. Além de designar tarefas aos membros das
comissões de subsídios, determine funções específicas a serem executadas
pelos contatos principais, organizações colaboradoras (se aplicável) e
beneficiários.
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Conflito de interesses. Ao selecionar a Comissão do Subsídio e designar funções,
tome cuidado para evitar qualquer conflito de interesses (veja MDE do clube, Seção
1C). Nenhum rotariano que tenha interesse secundário no projeto (por exemplo, um
empregado ou membro do conselho diretor de uma organização colaboradora, o dono de
uma loja onde os produtos para o projeto serão comprados, o diretor de uma universidade
na qual um bolsista planeja estudar) pode fazer parte da comissão, e qualquer impressão
de que haja conflito de interesses deve ser esclarecida no pedido de subsídio.
Continuidade. Documente o processo de substituição de um membro da Comissão
do Subsídio e selecione um contato principal que ficará diretamente envolvido com o
projeto pela duração do subsídio. Se um clube quiser o presidente diretamente envolvido,
considere tê-lo como membro da Comissão do Subsídio.

Desenvolva soluções sustentáveis
O financiamento por Subsídios Globais é um investimento em mudanças a longo prazo.
Projetos sustentáveis podem ter várias formas, e ainda assim apresentar as seguintes
características:
NECESSIDADES DA COMUNIDADE: projetos sustentáveis são bem planejados, envolvem a
colaboração de vários participantes, atendem às necessidades locais e agregam valor aos
beneficiários. Os parceiros em subsídios devem:

• Demonstrar como o feedback dos beneficiários foi coletado;
• Identificar organizações, grupos comunitários e agências governamentais locais
envovidos na coordenação de atividades do projeto.
MATERIAIS/TECNOLOGIA: projetos sustentáveis utilizam materiais duráveis, de fácil
acesso, que estejam prontos para serem usados e sejam ecologicamente corretos. Os
parceiros devem:

• Indicar se os materiais para o projeto foram comprados de fornecedores locais;
• Confirmar que as peças de reposição (se for o caso) estejam prontamente disponíveis.
FUNDOS: projetos sustentáveis asseguram que uma fonte confiável de fundos exista para
dar continuidade aos resultados do projeto após o esgotamento do subsídio. Os parceiros
devem realizar um dos seguintes itens:

• Introduzir ou apoiar práticas que ajudem as comunidades a gerar renda para
financiamento contínuo do projeto;

• Comprovar a presença de fontes pré-existentes para financiamento do projeto.
CONHECIMENTO: projetos sustentáveis capacitam, ajudando as comunidades a adquirir
novas aptidões, conhecimentos e comportamentos. Os parceiros devem:

• Assegurar que novas iniciativas sejam coordenadas com campanhas de treinamento e
capacitação;

• Demonstrar como novas aptidões serão transmitidas a futuros beneficiários.
MOTIVAÇÃO: projetos sustentáveis fornecem incentivos tangíveis para que haja um senso
de propriedade na comunidade em relação ao projetos e aos resultados. Os parceiros
devem:

• Confirmar que os beneficiários tenham um papel bem definido na condução dos
objetivos do projeto;

• Identificar pessoas em posições de liderança para monitorar os resultados e garantir
continuidade.
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MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO: projetos sustentáveis são criados para assegurar
resultados mensuráveis e claros. Os parceiros devem:

• Estabelecer objetivos claros do projeto e dados de base relevantes;
• Identificar critérios de mensurabilidade do projeto e o método de coleta dessas
informações.
Os Subsídios Globais devem incluir práticas de cada uma das áreas descritas
anteriormente. Caso as práticas de sustentabilidade não estejam presentes nas atividades
financiadas pelo subsídio, os parceiros devem demonstrar como elas estão já sendo
alcançadas na comunidade. Essas informações deverão ser apresentadas no pedido de
Subsídio Global.
Para exemplos de projetos que demonstram sustentabilidade, acesse learn.rotary.org e
confira o curso sobre como implementar um projeto financiado por Subsídio Global ou
fale com um funcionário para discutir como incluir tais práticas em seu projeto.

Consulte profissionais técnicos
Os planos de projetos deve ser alcançáveis e viáveis. Para ajuda com os aspectos técnicos
do projeto, as Comissões do Subsídio devem trabalhar com rotarianos qualificados
em seus clubes ou regiões (por exemplo, consulte um engenheiro civil se estiver
desenvolvendo um projeto hídrico) ou com organizações coloboradoras que possuam
conhecimentos e recursos para ajudar no planejamento e implementação do projeto.
A Cadre de Consultores Técnicos da Fundação Rotária é composta de rotarianos
voluntários com o conhecimento técnico necessário para ajudar a Fundação e os
rotarianos responsáveis pelo projeto na implementação de iniciativas de subsídios no
mundo inteiro. A Cadre ajuda a Fundação a garantir que os fundos sejam encaminhados a
projetos viáveis e bem-planejados, e que serão usados aos fins que se destinam. A equipe
avalia pedidos de subsídios e marca análises, visitas e auditorias.

Identifique resultados mensuráveis
Os parceiros do projeto devem determinar no planejamento como o sucesso do projeto
será medido. Para começar a estabelecer metas, leia os documentos no Apêndice 5.
Selecione e colete dados nos critérios de mensurabilidade da Fundação (Apêndice 5) que
se alinhem às atividades de seu projeto, além dos critérios identificados pelos parceiros e
aqueles específicos do projeto.
Crie um plano de monitoramento e avaliação para medir os resultados que incluam um
cronograma específico:

• Estabeleça dados de base. A atividade proposta, o local e o público-alvo identificados
no levantamento de necessidades lhe dão os dados de base, que descrevem a situação
antes da implementação do projeto. O progresso é medido em relação a essas
informações e aos objetivos de projeto estabelecidos.

• Seja específico. Determine quem o projeto beneficiará e como isso acontecerá.
• Estabeleça benchmarks para avaliar o progresso das metas do projeto.
• Identifique os métodos de mensurabilidade.
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Inclua atividades de monitoramento e avaliação no orçamento do projeto. Você deve
alocar no orçamento de 5 a 10% dos fundos do projeto para cobrir despesas como
viagens, serviços fornecidos por terceiros e suprimentos. Despesas com monitoramento e
avaliação são elegíveis e devem constar nos orçamentos de Subsídios Globais.

Modelo de Plano de Monitoramento e Avaliação
Dados de base

Critérios de mensurabilidade do
projeto

Métodos de coleta de
dados

Em um campo
de refugiados,
10.000 crianças
não têm acesso
a atividades
organizadas que
possibilitem que
elas tenham
contato com
pessoas de outros
grupos étnicos e
religiosos.

No primeiro ano do projeto, 1.000 crianças
terão participado de pelo menos uma
atividade que inclua participantes de vários
grupos étnicos e religiosos.

Fazer a contagem dos
participantes de atividades
esportivas, tomando o cuidado
de contar cada criança apenas
uma vez. Criar um sistema
de inscrição que inclua
informações demográficas dos
participantes.

No primeiro ano do projeto, todas as
comunidades étnicas e religiosas serão
representadas no grupo de participantes.

Incluir informações sobre
afiliações étnicas e religiosas
nos dados coletados.

Um hospital
administrado pelo
governo municipal
tem uma taxa
de mortalidade
infantil de 15% e
emprega apenas
duas parteiras
treinadas.

Documentar composição do
Nos primeiros seis meses do projeto, um
conselho supervisor com representantes de conselho, atas de reuniões e
várias comunidades étnicas e religiosas será número de presentes.
estabelecido e se reunirá mensalmente.
No final do projeto de dois anos, 2.000
crianças terão participado de no mínimo
uma atividade que inclua participantes de
vários grupos étnicos e religiosos.

Fazer a contagem dos
participantes de atividades
esportivas, tomando o cuidado
de contar cada criança apenas
uma vez. Criar um sistema
de inscrição que inclua
informações demográficas dos
participantes.

Nos primeiros dois anos do projeto, 20
pessoas serão treinadas e 10 delas estarão
trabalhando como parteiras no hospital. O
treinamento incluirá cuidados de pré-natal.

Registrar a conclusão, com
êxito, do treinamento de
parteiras; examinar os registros
de emprego do hospital.

Nos dois primeiros anos do projeto, uma
escala de cobrança proporcional à renda
para todos os serviços de pré-natal e parto
serão oferecidos pelo hospital.

Examinar os registros
financeiros e de cobrança do
hospital.

Nos primeiros três anos do projeto, a taxa
de mortalidade infantil será reduzida para
menos de 8%.

Examinar os registros médicos
do hospital.
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Plano de gerenciamento financeiro
Os clubes devem ter um plano de gerenciamento financeiro antes de receber
fundos de subsídio para garantir a boa administração dos fundos, promover
transparência e reduzir possíveis erros e a possibilidade de malversação de
fundos.
O plano de gerenciamento financeiro deve incluir medidas para:

Os distritos também
têm um plano de
gerenciamento
financeiro, que devem
avaliar anualmente. Os
clubes devem ter um
relatório sobre a análise
do distrito dentro dos
primeiros três meses do
início do ano rotário.

Os distritos devem
informar os clubes como
o FDUC foi utilizado em
cada ano.

• Distribuir fundos do subsídio adequadamente durante a implementação do
projeto;

• Manter registros financeiros completos; e
• Administrar conta bancária controlada pelo clube.
Importante: se houver malversação de fundos, o clube é responsável por
retificar a situação.

Orçamento
Ao estabelecer seu orçamento, leve em consideração os objetivos do projeto e
os recursos dos clubes para arrecadar fundos. Faça um orçamento preliminar,
avalie quanto FDUC e dinheiro estão disponíveis, e ajuste o orçamento conforme
necessário. Um orçamento detalhado deve ser apresentado com o pedido.
Ao determinar o custo de produtos e serviços, os parceiros devem sempre obter
pelo menos três cotações diferentes. Ao selecionar um fornecedor, lembrese de documentar o motivo de sua seleção e manter os registros de todas as
propostas apresentadas. Durante o processo de licitação, o clube deve assegurar
que nenhum rotariano seja associado ao fornecedor selecionado, a fim de evitar
qualquer conflito de interesses.

Finanças
Os clubes e distritos têm as seguintes opções para financiar atividades e
projetos de Subsídios Globais:

• FDUC, equiparado em 100% pela Fundação Rotária
• Contribuições em dinheiro de rotarianos (doações diretas à Fundação
Rotária de rotarianos ou fundos de arrecadações de verbas conduzidas
por rotarianos), equiparadas em 50% pelo Fundo Mundial (valor mínimo
outorgado: US$15.000)

• Contribuições em dinheiro de não rotarianos (doações de outras organizações
ou terceiros), não enviadas à ou equiparadas pela Fundação
Contribuições à Fundação Rotária jamais devem ser coletadas na comunidade
beneficiada. Os rotarianos não podem pedir doações aos beneficiários do
projeto em troca do recebimento do subsídio ou para completar o valor que será
equiparado pela Fundação.
Para aumentar o senso de propriedade entre os beneficiários, os parceiros podem
solicitar que contribuam uma quantia simbólica para uma conta da comunidade,
desde que os fundos não sejam destinados a cobrir custos do projeto. Tais fundos
devem ser usados para pagar por serviços adicionais (por exemplo, cobrando $1
de cada casa que recebe água de um poço e usar o dinheiro para cobrir consertos
futuros, depois de esgotados os fundos do subsídio).
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As doações em dinheiro enviadas à Fundação Rotária para financiar subsídios devem ser sempre creditadas em nome de quem faz a contribuição. Os
rotarianos só podem alegar que os fundos coletados de outras pessoas sejam
seus se tiverem recebido autorização dos doadores e enviarem um documento que comprove o acordo. Para mais informações, envie e-mail a
contact.center@rotary.org.

Conta bancária

Uma conta corrente
dá flexibilidade para
realização de várias
distribuições de fundos
necessárias e garante
a disponibilidade de
extratos bancários.

O clube deve ter uma conta bancária exclusiva para os fundos do subsídio, o
que facilita o gerenciamento das verbas e o preparo de relatórios. Como os
fundos de subsídio não se destinam a gerar renda, eles devem ser mantidos
em conta que não renda juros ou renda juros muito baixos. O clube deve ser
o titular da conta corrente e dois rotarianos devem servir como procuradores
para autorizar todas as transações financeiras feitas com a conta.
Tenha um plano de transferência de direito de gestão da conta bancária
do subsídio, caso um dos procuradores não possa mais servir na função.
A Fundação Rotária deve ser notificada sempre que houver mudança de
procuradores.

Arquivamento de documentos
Ao guardar os documentos, o clube age de acordo com o MDE, leis locais
e práticas comerciais. Isto também faz com que o clube aplique a gestão
responsável caso haja mudanças na Comissão do Subsídio. Faça cópias de
todos os documentos para garantir que as atividades do clube continuem
independentemente de qualquer mudança ou transtorno. Se as leis locais
exigirem a entrega de documentos originais à Fundação, ainda assim será
necessário manter cópias destes.
Arquive todos os documento exigidos pelo MDE do clube em um local de
fácil acesso a mais de uma pessoa. Todos os documentos originais relativos
a despesas cobertas com fundos do subsídio, incluindo recibos e extratos
bancários, devem ser mantidos por no mínimo cinco anos, ou mais, se
exigido pela lei local.
Bolsistas e equipes de formação profissional precisarão apresentar
comprovantes válidos de pagamento de gastos a partir de US$75 (em alguns
locais, exige-se que haja comprovação de uso de fundos para todas as
quantias) que se alinhem a seu orçamento. Veja o Suplemento para Bolsas de
Estudos para exemplos de orçamentos.

Inventário
Crie um sistema de inventário para controle de equipamentos e itens
adquiridos, produzidos ou distribuídos com fundos do subsídio, identificando
quem passou a ser o proprietário de tais itens. Os Rotary Clubs não
podem ser proprietários de artigos comprados com fundos do subsídio;
todos esses artigos devem pertencer legalmente aos beneficiários. Além
disso, é recomendável manter registro de onde os bens se encontram na
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comunidade. Por exemplo, tubulações subterrâneas de poços se desgastam com o tempo
o podem causar a contaminação por arsênico; portanto, é preciso que o governo saiba a
localização destes poços para testar a qualidade da água.
Exemplos de documentos a serem arquivados:
Documentos necessários para Subsídios Distritais, Globais e
Pré-definidos

Toda correspondência relativa ao subsídio, inclusive e-mails
Documentação sobre o beneficiário, inclusive:
Levantamento de necessidades da comunidade
Acordos e contratos

Documentação sobre fornecedores, inclusive:
Cotações
Acordos e contratos

Documentação sobre bolsistas, inclusive:
Comprovantes válidos de pagamentos e faturas
Acordos e contratos

Documentação sobre equipes de formação profissional, inclusive:
Comprovantes válidos de pagamentos e faturas
Acordos e contratos

Documentação relacionada ao subsídio, inclusive:
Documentação financeira
Extratos bancários
Cotações de fornecedores
Comprovantes válidos de pagamentos e faturas
Inventário
Fotos

Informações coletadas de clubes para Subsídios Distritais, inclusive:
Pedidos e solicitações de fundos
Cotações de fornecedores
Comprovantes válidos de pagamentos e faturas
Relatórios
Outras informações solicitadas pelo distrito

Leis locais
Em alguns países e regiões, a legislação local pode ser mais rígida do que os requisitos
da Fundação. Nestes casos, os clubes/distritos local e internacional devem seguir os
regulamentos locais. Se a lei local for menos severa do que os requisitos da Fundação,
estes então devem ser seguidos.
Serão tratadas caso a caso as situações em que a legislação local não for compatível com
os requisitos da Fundação. Entre em contato com a Fundação nestes casos.
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Perguntas a serem consideradas:
Como a atividade se encaixa nas normas das áreas de enfoque?

Como tornar a atividade sustentável?

Há um forte apoio da comunidade para o projeto?

Como vamos medir o sucesso do projeto?

Quem será beneficiado com o projeto?
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2 Solicitação de subsídios
A Fundação Rotária administra Subsídios Globais em duas etapas, o que ajuda a assegurar
que os parceiros atendam aos padrões de eligibilidade dos Subsídios Globais antes
de investirem muito tempo finalizando seu planejamento e preenchendo o pedido de
subsídio.

Fase preliminar
A primeira fase do pedido dá aos parceiros a oportunidade de confirmar que sua atividade
atende aos requisitos dos Subsídios Globais.
Recomenda-se que você discuta sua atividade e as opções de financiamento com a
Comissão da Fundação Rotária de seu distrito antes de dar início a um pedido de Subsídio
Global.

Pedido de Subsídio Global
A seguir estão as questões que terá que responder no pedido de Subsídio Global para cada
um dos três tipo de atividades. Se seu projeto incluir mais de um tipo de atividade, você
precisará responder às perguntas para cada pedido.
As perguntas estão sujeitas a alteração. Este documeto não é uma réplica exata do pedido
on-line. O intuito é dar-lhe uma ideia das perguntas que terá que responder.
O pedido de subsídio estará disponível em janeiro de 2013 em www.rotary.org/pt/grants.
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Pedido para Projeto Humanitário
Objetivos
Em poucas sentenças, diga seus objetivos para este Subsídio Global.
Quem se beneficiará com este Subsídio Global?
Onde o projeto acontecerá?
Quando você acha que o projeto acontecerá?
Que necessidades da comunidade o projeto vai abordar e como elas serão identificadas? Forneça dados
relevantes ou resultados de pesquisas.
Dê detalhes de como o projeto vai abordar essas necessidades.
Como os membros da comunidade foram envolvidos no planejamento do projeto? Ele se alinha a alguma
atividade local em andamento?
Descreva treinamentos ou programas de capacitação, se aplicável, e quem vai conduzi-los. Como o
público-alvo será selecionado?

Áreas de Enfoque
Os Subsídios Globais devem apoiar as metas de pelo menos uma área de enfoque do Rotary. Você terá que
selecionar a área de enfoque e as metas que sua atividade vai apoiar.
Como alcançará essas metas?
Como vai medir o impacto (isso inclui escolher critério, objetivo, método e cronograma de
mensurabilidade)?
Quem será responsável por coletar as informações para monitoramento e avaliação?
Exige-se o suplemento do pedido para projetos de microcrédito para pedidos de Subsídio Global que
incluem atividades de microcrédito sob a área de enfoque desenvolvimento econômico e comunitário.
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Participantes
Comissão de Subsídio Global
Identifique o Rotary Club ou distrito onde o projeto acontecerá (parceiro local) e o Rotary Club ou distrito
fora do local do projeto (parceiro internacional). Cada parceiro deve estabelecer uma Comissão do Subsídio
formada por três pessoas e uma pessoa da comissão deve ser designada como o contato principal.
Indique quem são os membros da Comissão do Subsídio Global e esclareça qualquer possível conflito de
interesses dentro da comissão.

Organização colaboradora
Acrescente o nome da organização colaboradora.*
Faça o upload do Memorando de Entendimento (em PDF) entre os parceiros principais e a organização
colaboradora.*

Descreva o processo usado para escolher essa organização. Com que recursos ou conhecimentos a
organização vai contribuir?*

Parceiros
Inclua outros parceiros que participarão do projeto. A lista pode incluir Rotary Clubs, Rotaract Clubs,
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário ou pessoas.*

Voluntários viajantes
Permite-se viagem internacional para até dois voluntários como parte de um projeto humanitário.
Essas pessoas oferecem treinamento ou implementam o projeto, caso o parceiro local confirme que as
habilidades necessárias não estejam disponíveis localmente.*
Identifique as responsabilidade dos voluntários e suas tarefas específicas a serem realizadas.*

Faça o upload de um currículo (em PDF) para cada voluntário que viajar.*

Faça o upload do itinerário diário dos voluntários, incluindo detalhes da viagem, treinamentos e aspectos
de implementação do projeto.*

*Apenas se aplicável; não exigido de todos
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Participantes continuação
Participação de rotarianos
Descreva o papel dos rotarianos locais no projeto e indique suas responsabilidades específicas.
Descreva o papel dos rotarianos internacionais no projeto e indique suas responsabilidades específicas.
Descreva o papel que os membros da comunidade local terão na implementação do projeto. Que
incentivos (por exemplo: pagamentos, prêmios, certificados, etc.) você oferecerá para incentivar a
participação local?
Identifique pessoas na comunidade local que serão responsáveis por monitorar resultados e assegurar a
continuidade dos trabalhos. Como você vai ajudá-las a assumir esse papel de liderança?

Orçamento
Indique em detalhes as despesas propostas para sua atividade, tais como despesas operacionais, com
pessoal, acomodação, equipamentos, suprimentos, monitoramento e avaliação, publicidade, viagens,
matrículas, etc.
Faça o upload de todos os documentos pertinentes às despesas indicadas, tais como cotações de preços e
faturas.
Descreva o processo que usou para escolher esses itens do orçamento. Você planeja comprar algum item
de fornecedores locais? Você conduziu um processo de licitação para escolher os fornecedores? Esses itens
do orçamento condizem com os padrões culturais e tecnológicos locais?
Como os beneficiários vão manter esses itens? Se aplicável, indique que peças para reposição estão
disponíveis e se os beneficiários possuem as habilidades necessárias para usar os equipamentos.
Quem será o proprietário dos itens comprados com os fundos do subsídio ao final do projeto (incluindo
equipamentos e materiais)? Lembre-se de que os itens não podem ser propriedade de Rotary Club ou
rotariano.

Fundos
Indique todas fontes de fundos disponíveis.
Você identificou uma fonte de fundos local para assegurar resultados de longo prazo do projeto? Você
apresentará práticas para ajudar a gerar renda a fim de continuar o financiamento do projeto?
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Pedido para Equipe de Formação Profissional
Objetivos
Em poucas sentenças, diga seus objetivos para este Subsídio Global.
Quem se beneficiará com este Subsídio Global?
Identifique a(s) equipe(s) financiada(s). Inclua o nome da equipe, se ela receberá ou dará treinamento, o
local do treinamento e as datas de viagem.
Que necessidades de treinamento serão abordadas pela(s) equipe(s) e como essas necessidades serão
identificadas? Forneça dados relevantes ou resultados de pesquisas.
Dê detalhes dos objetivos específicos do treinamento, incluindo as mudanças positivas esperadas em
relação ao conhecimento, aptidões e habilidades dos treinandos.
Como os membros da comunidade foram envolvidos no planejamento do treinamento? Ele se alinha a
alguma atividade local em andamento?
Como você vai apoiar os treinandos a fim de que o conhecimento recebido no treinamento seja mantido
atualizado?
Faça o upload do itinerário diário da equipe de treinamento, incluindo atividades da viagem e de
treinamento.

Áreas de Enfoque
Os Subsídios Globais devem apoiar as metas de pelo menos uma área de enfoque do Rotary. Você terá que
selecionar a área de enfoque e as metas que sua atividade vai apoiar.
Como alcançará essas metas?
Como vai medir o impacto (isso inclui escolher critério, objetivo, método e cronograma de
mensurabilidade)?
Quem será responsável por coletar as informações para monitoramento e avaliação?
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Participantes
Comissão do Subsídio Global
Identifique o Rotary Club ou distrito onde o projeto acontecerá (parceiro local) e o Rotary Club ou distrito
fora do local do projeto (parceiro internacional). Cada parceiro deve estabelecer uma Comissão do Subsídio
formada por três pessoas e uma pessoa da comissão deve ser designada como o contato principal.
Indique quem são os membros da Comissão do Subsídio Global e esclareça qualquer possível conflito de
interesses dentro da comissão.

Membros da Equipe de Formação Profissional
Indique os membros da equipe.

O líder da equipe deve ser rotariano, a menos que haja uma vantagem em ter um não rotariano como líder.
Se essa pessoa não for rotariana, explique o porquê.

Organização colaboradora
Acrescente o nome da organização colaboradora.*

Faça o upload do Memorando de Entendimento (em PDF) entre os parceiros principais e a organização
colaboradora.*

Descreva o processo usado para escolher essa organização. Com que recursos ou conhecimentos a
organização vai contribuir?*

Parceiros
Inclua outros parceiros que participarão do projeto. A lista pode incluir Rotary Clubs, Rotaract Clubs,
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário, ou pessoas.*

Participação de rotarianos
Descreva o papel dos rotarianos locais no projeto e indique suas responsabilidades específicas.

Descreva o papel dos rotarianos internacionais no projeto e indique suas responsabilidades específicas.

*Apenas se aplicável; não exigido de todos
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Orçamento
Indique em detalhes as despesas propostas para sua atividade, tais como despesas operacionais, com
pessoal, acomodação, equipamentos, suprimentos, monitoramento e avaliação, publicidade, viagens,
matrículas, etc.

Faça o upload de todos os documentos pertinentes às despesas indicadas, tais como cotações de preços e
faturas.

Descreva o processo que usou para escolher esses itens do orçamento. Você planeja comprar algum item
de fornecedores locais? Você conduziu um processo de cotação de preços para escolher os fornecedores?
Esses itens do orçamento condizem com os padrões culturais e tecnológicos locais?

Como os beneficiários vão manter esses itens? Se aplicável, indique que peças para reposição estão
disponíveis e se os beneficiários possuem as habilidades necessárias para usar os equipamentos.

Quem será o proprietário dos itens comprados com os fundos do subsídio ao final do projeto (incluindo
equipamentos e materiais)? Lembre-se de que os itens não podem ser propriedade de Rotary Club ou
rotariano.

Fundos
Indique todas fontes de fundos disponíveis.

Você identificou uma fonte de fundos local para assegurar resultados de longo prazo do projeto? Você
apresentará práticas para ajudar a gerar renda a fim de continuar o financiamento do projeto?
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Pedido: Equipe de Formação Profissional
Os membros da equipe terão que preencher o pedido on-line, fornecendo as seguintes informações:

Seu perfil
Dados pessoais

Dados para contato

Dados para contato de emergência

Seguro
Nome da seguradora
Número da apólice
Telefone

Idiomas
Idiomas que você fala, inclusive sua língua materna.

Informações do membro da equipe
Como suas experiências escolares e profissionais estão relacionadas à área de enfoque selecionada?

Qual seu papel nesse treinamento? Descreva como vai participar.

Faça o upload de seu currículo atualizado (em PDF).
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Pedido para Bolsas de Estudos
Objetivos
Em poucas sentenças, diga seus objetivos para este Subsídio Global.

Quem se beneficiará com este Subsídio Global?

Quais as datas estimadas de viagem do bolsista?

Como você selecionou esse candidato?

De que formas o candidato está qualificado para receber uma bolsa de estudos financiada por um Subsídio
Global?

Áreas de Enfoque
Os Subsídios Globais devem apoiar as metas de pelo menos uma área de enfoque do Rotary. Você terá que
selecionar a área de enfoque e as metas que sua atividade vai apoiar.
Como alcançará essas metas?

Participantes
Comissão do Subsídio Global
Identifique o Rotary Club ou distrito onde o projeto acontecerá (parceiro local) e o Rotary Club ou distrito
fora do local do projeto (parceiro internacional). Cada parceiro deve estabelecer uma Comissão do Subsídio
formada por três pessoas e uma pessoa da comissão deve ser designada como o contato principal.
Indique quem são os membros da Comissão do Subsídio Global e esclareça qualquer possível conflito de
interesses dentro da comissão.

Candidato à bolsa de estudos
Forneça as informações para contato do candidato à bolsa.

Conselheiro anfitrião
O conselheiro anfitrião auxilia o bolsista antes e durante o período da bolsa. Identifique a pessoa que será
o conselheiro para essa bolsa.
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Participantes continuação
Parceiros
Inclua outros parceiros que participarão do projeto. A lista pode incluir Rotary Clubs, Rotaract Clubs,
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário, ou pessoas.*

Participação de rotarianos
Descreva o papel dos rotarianos locais no projeto e indique suas responsabilidades específicas.
Descreva o papel dos rotarianos internacionais no projeto e indique suas responsabilidades específicas.

Orçamento
Indique em detalhes as despesas propostas para sua atividade, tais como despesas operacionais, com
pessoal, acomodação, equipamentos, suprimentos, monitoramento e avaliação, publicidade, viagens,
matrículas, etc.
Faça o upload de todos os documentos pertinentes às despesas indicadas, tais como cotações de preços e
faturas.

Fundos
Indique todas fontes de fundos disponíveis.

*Apenas se aplicável; não exigido de todos
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Pedido: Bolsas de estudos
Os bolsistas terão que preencher o pedido on-line, fornecendo as seguintes informações:

Seu perfil
Dados pessoais

Dados para contato

Dados para contato de emergência

Seguro
Nome da seguradora
Número da apólice

Telefone

Escolaridade
Duas últimas instituições de ensino que frequentou, o grau de escolaridade concluído, local e campo de
estudos:

Idiomas
Idiomas que você fala, inclusive sua língua materna:

Informações sobre a bolsa de estudos
Forneça as seguintes informações sobre o programa acadêmico na instituição que planeja cursar:
Nome da instituição de ensino
Cidade

País

Idiomas(s) no qual os cursos são minitrados
Website
Curso

Datas de estudos

Indique as aulas que planeja cursar e inclua links referentes ao programa:
Como suas experiências escolares, voluntárias e profissionais estão alinhadas às metas do Rotary na área
de enfoque selecionada?
Quais seus planos logo após o período da bolsa?
Como seus objetivos profissionais a longo prazo estão alinhados às metas do Rotary na área de enfoque
selecionada?
Faça o upload de seu comprovante de admissão (em PDF).
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3 Implementação,
monitoramento e
avaliação de projetos
Plano do projeto
A comunicação constante entre os parceiros do projeto, a comunidade
beneficiada, os associados e outras pessoas envolvidas na atividade é essencial
para que a iniciativa se desenvolva conforme planejada, permitindo que as
partes colaborem entre si e resolvam imediatamente todos os problemas ou
dificuldades que encontrarem.
O parceiro no país do projeto e o parceiro internacional devem pelo menos:

• Comunicar-se com frequência sobre o andamento do projeto;
• Contatar a Fundação Rotária assim que surgirem dúvidas;
• Obter a pré-aprovação um do outro e da Fundação para todas as mudanças
relativas à dimensão do projeto ou ao orçamento;

• Enviar relatórios à Fundação.
Conforme o projeto estiver em andamento, analise o plano para assegurar que
esteja implementado conforme desejado pelos parceiros.

Para dicas sobre como
escrever um sumário
do projeto, leia o guia
Comunidades em Ação
(605A).

Monitoramento e avaliação do projeto
Monitore se o plano do projeto está sendo seguido, registrando todas as
mudanças que deverão ser feitas em futuras iniciativas. Se houver alterações
no escopo ou orçamento do projeto de Subsídio Global, os clubes devem obter a
aprovação da Fundação Rotária antes de implementar qualquer mudança.
Utilize as metas estipuladas na fase de planejamento como base para avaliar
o sucesso do projeto e seu impacto. Estabeleça um sistema de coleta de dados
durante o projeto, para que o progresso seja registrado de maneira organizada
e consistente. Avaliações periódicas ajudam a identificar os pontos fortes e
fracos da atividade, possibilitando que melhores práticas sejam usadas no
planejamento de outras iniciativas. A coleta de dados também ajuda a relatar
os resultados do projeto a beneficiários, doadores, associados do clube, distritos
e Fundação Rotária.
Veja o suplemento sobre monitoramento e avaliação para os padrões da
Fundação Rotária.
Recomendações para avaliar bolsistas financiados por Subsídios Globais estão
no suplemento sobre bolsas de estudos.
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Plano de gerenciamento financeiro
Os fundos não podem
ser administrados ou
repassados a entidades
não rotárias, tais como
os beneficiários ou organizações colaboradoras.

O plano de gerenciamento financeiro criado durante o projeto ajuda os
clubes a acompanhar o uso de fundos, promove transparência a todos os
envolvidos, e proteje contra malversação de fundos, além de facilitar a
produção de relatórios.

Outorga dos fundos
Após a aprovação do pedido de Subsídio Global, o clube vai receber os fundos
diretamente da Fundação Rotária. Seu coordenador do subsídio será seu
ponto de contato na Fundação.

Registros financeiros

O acordo sobre
subsídios é feito entre
a Fundação e clubes/
distritos, estando sujeito
às leis do Estado de
Illinois e dos Estados
Unidos. Os parceiros
também devem seguir
as leis de seus países.

Siga o plano de gastos para distribuir e usar os fundos de subsídios aos
fins que se destinam. Despesas relativas ao projeto devem ser pagas com
cheque ou de outra forma pela qual se possa documentar a transação. Se
os pagamentos forem feitos eletronicamente por uma pessoa, mantenha
registros em papel que comprovem a aprovação de pagamento dos dois
procuradores (signatários). Guarde recibos detalhados e registre cada
transação em um livro razão, contendo a descrição da transação, datas,
quantias e o motivo do dispêndio. As transações também podem incluir
rendas, tais como juros obtidos.

Análises, visitas e auditorias
Além de fornecer assistência técnica a rotarianos, a Cadre de Consultores
Técnicos da Fundação Rotária também avalia projetos de Subsídios Globais
em nome do Conselho de Curadores da Fundação. Durante o projeto, a Cadre
pode conduzir os seguintes tipos de avaliação:

• Análise técnica. Avaliação da viabilidade técnica de um projeto proposto
com base apenas no pedido (não inclui visita ao projeto ou comunicação
com os parceiros do projeto)

• Visita. Avaliação da viabilidade técnica de um projeto proposto no local
onde ele deve ocorrer (visitante preliminar), da implementação de um
projeto em andamento (monitor intermediário) ou do impacto e resolução
de um projeto concluído (monitor pós-projeto). Um membro da Cadre
viaja ao local do projeto e tem reuniões com os parceiros e a comunidade
beneficiada.

• Auditoria. Avaliação da gestão financeira e verificação do uso dos recursos
do subsídio. Um mebro da Cadre viaja ao local do projeto e tem reuniões
com os parceiros e a comunidade beneficiada.
Pedidos de Subsídio Global acima de US$100.000 passam automaticamente por
análise da Cadre para depois serem discutidos pelo Conselho de Curadores.
Pedidos de Subsídio Global entre $15.000 e $100.000 podem passar por análise
da Cadre dependendo do tamanho e da dificuldade técnica do subsídio.
Além de análises rotineiras, os curadores exigem que um número de
subsídios passe por auditoria aleatória a cada ano.
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Implementação, monitoramento e avaliação de projetos

4 Relatórios
Os parceiros do projeto devem enviar relatórios sobre a utilização dos
fundos do subsídio. Todos os relatórios devem ser enviados pelo Portal
do Associado. Relatórios intermediários sobre o andamento do projeto
devem ser entregues dentro de 12 meses após o recebimento do primeiro
pagamento, e a cada 12 meses a partir de então. O relatório final deve
ser entregue dentro de dois meses após a conclusão do projeto. (Veja o
modelo de relatório). Todos os fundos não utilizados devem ser devolvidos à
Fundação Rotária. Parceiros que estiverem em atraso no envio de relatórios
não poderão enviar novos pedidos de susbídios até que todos os requisitos
para envio de relatórios do subsídio anterior sejam atendidos.
Os prazos de entrega de relatórios estão indicados no sistema on-line. Além
disso, se um relatório estiver atrasado, a Fundação envia comunicados aos
parceiros principais do projeto. Os líderes de clube, distrito e zona recebem
cópias dos comunicados para estarem cientes de qualquer problema e
para que possam ajudar no cumprimento dos requisites de relatórios. Os
comunicados são enviados nos seguintes períodos:

• 18 meses: um lembrete é enviado aos parceiros principais depois de pelo
menos 18 meses da outorga do subsídio ou do recebimento do último
relatório, informando que eles estão atrasados.

• 24 meses: um segundo lembrete é enviado se os parceiros deixarem de
enviar um relatório aceitável. Este comunicado inclui um aviso de que os
clubes dos parceiros principais correm o risco de serem desativados se os
requisitos de relatórios não forem cumpridos nos seis meses seguintes.

• 30 meses: esta carta informa que a desativação dos clubes dos parceiros
principais será recomendada ao Conselho Diretor do Rotary International.

Fundos de Subsídios
Globais devolvidos são
creditados no Fundo
Mundial.

Para subsídios envolvendo bolsistas e equipes de formação profissional, o
clube ou distrito patrocinador é responsável pelo uso dos fundos por parte
de não rotarianos e pelo envio dos respectivos relatórios à Fundação. Os
rotarianos devem garantir que os recebedores de fundos do subsídio estejam
cientes destas responsabilidades e devem manter contato regular com eles
para se certificar de que os fundos estão sendo usados conforme aprovados.
Para mais informações, consulte o suplemento sobre Bolsas de Estudos
financiadas por Subsídios Globais.
Obs.: Se você estiver pedindo uma bolsa através de Subsídio Global e houver
atraso no envio de relatórios de sua parte ou por parte do parceiro, o bolsista
não receberá fundos de Subsídio Global.
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Além disso, bolsistas e
membros de equipe de
formação profissional devem

Elementos de um relatório de
Subsídio Global
• Propósito do subsídio
• Metas do projeto/atividade
• Avaliação das metas e como elas se

• Entregar relatório ao clube/
distrito patrocinador a cada
12 meses pela duração do
subsídio

relacionam a cada área de enfoque

• Resultados do plano de monitoramento e
avaliação

• Descrição de como os parceiros foram

• Entregar relatório final um
mês antes do término da
viagem

envolvidos no subsídio

• Número de beneficiários e como foram
beneficiados

• Lista detalhada de como os fundos foram
gastos, incluindo nomes dos fornecedores

• Papel das organizações colaboradoras, se
houver

• Extrato bancário indicando que a
conta foi encerrada (se for a uma conta
específica do projeto) ou que todos os
fundos e juros do subsídio foram gastos.

Os formulários para relatórios estarão disponíveis no sistema on-line.
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Basta um clique!
Acesse o Portal do Associado para:
• Fazer cursos e aprender mais sobre Rotary
• Atualizar dados e baixar relatórios
• Verificar o relatório semestral SAR e pagar cotas
• Informar metas do clube e acompanhar resultados
A partir do site www.rotary.org/pt, acesse o Portal
clicando no link correspondente no alto da página, à
direita, e administre assuntos rotários diretamente
on-line.
www.rotary.org/pt/memberaccess
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