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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ

Το Διεθνές Ρόταρυ είναι μια παγκόσμια κοινότητα αφοσιωμένων επαγγελματιών που εργάζονται μαζί με
σκοπό να προσφέρουν στους συνανθρώπους τους και να προωθούν την ειρήνη. Το Ρόταρυ αριθμεί πάνω
από 1,2 εκατομμύρια μέλη σε περισσότερους από 34.000 Ροταριανούς Ομίλους σε παγκόσμιο επίπεδο, που
δραστηριοποιούνται εθελοντικά στην χώρα τους και στο εξωτερικό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΟΤΑΡΑΚΤ

Το Ροταράκτ είναι ένας Όμιλος προσφοράς υπηρεσιών για νέους και νέες από 18 έως 30 ετών που στηρίζουν
τις δράσεις προσφοράς στην κοινότητα, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Συνολικά αποτελείται από 184.000
μέλη σε περισσότερους από 8.000 Ομίλους παγκοσμίως. Οι Όμιλοι Ροταράκτ είναι αυτοδιοικούμενοι και
αυτοσυντηρούμενοι και μπορούν να έχουν ως βάση είτε το πανεπιστήμιο, είτε την κοινότητα.
Μεμονωμένοι Ροταριανοί Όμιλοι είναι ανάδοχοι Ομίλων Ροταράκτ και τους προσφέρουν καθοδήγηση και
υποστήριξη κάνοντας τους Ομίλους Ροταράκτ πραγματικούς «συνεργάτες στην προσφορά υπηρεσιών» και
σημαντικά μέλη της Οικογένειας του Ρόταρυ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Το Εγχειρίδιο Ροταράκτ είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθά τους νέους και τις νέες, καθώς και
τους Ροταριανούς που τους υποστηρίζουν, να μάθουν:
• Πως ξεκινά και οργανώνεται ένας Όμιλος Ροταράκτ
• Πως επιλέγονται οι δράσεις προσφοράς και πως να εξευρίσκονται τα κεφάλαια ώστε να
χρηματοδοτηθούν οι δραστηριότητες του Ομίλου
• Πως προβάλλονται οι επιτυχίες ενός Ομίλου και πως προσελκύονται νέα μέλη
• Πως επικοινωνούν με Ροταράκτορες από όλο τον κόσμο
• Πως συνεργάζονται με συμμετέχοντες σε άλλα προγράμματα Νέων Γενεών, όπως το RYLA και το Ιντεράκτ.
Το παρόν Εγχειρίδιο Ροταράκτ έκδοσης 2012 βασίστηκε στον Κώδικα Ροταριανών Κανόνων, στο Πρότυπο
Καταστατικό Ομίλου Ροταράκτ και στον Εσωτερικό Κανονισμό. Τυχόν τροποποιήσεις των παραπάνω που θα
γίνουν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ρόταρυ, υπερισχύουν κάθε αναφοράς σε αυτή την έκδοση.
Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια, παρακαλείστε να τα υποβάλετε στο:
New Generations Department
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston IL 60201-3698 USA
Email: rotaract@rotary.org
Phone: + 1-847-866-3315
Fax: +1-847-556-2182
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1. Ξεκινώντας:
Η οργάνωση ενός Ομίλου
	Ροταράκτ σε τρία εύκολα βήματα
Ο ρόλος των Ροταριανών

Η ανάληψη της αναδοχής ενός Ομίλου Ροταράκτ είναι η αρχή ενός ταξιδίου γεμάτου με ανταμοιβές για τον
Ροταριανό Όμιλο. Ακολουθείστε τα παρακάτω τρία βήματα για να ξεκινήσετε.

Βήμα 1: Κάντε την έρευνά σας

Δημιουργήστε μια Επιτροπή Ροταράκτ για να προσδιορίσετε εάν ο Όμιλός σας ενδιαφέρεται να αναλάβει την
αναδοχή ενός Ομίλου Ροταράκτ και εάν είναι προετοιμασμένος για τις ευθύνες της ανάληψης της αναδοχής.
Επιπλέον, μελετήστε τις ανάγκες της κοινότητάς σας, καθώς και εκείνες των νέων ενηλίκων. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειάς σας και ο Εκπρόσωπος Ροταράκτ της Περιφέρειας μπορούν να σας
παρέχουν συμβουλές και προτάσεις.

Βήμα 2: Εντοπίστε υποψήφιους Ροταράκτορες

Υποψήφια μέλη βρίσκονται παντού γύρω σας! Συζητήστε με τα μέλη του Ομίλου σας το θέμα, ώστε να
δημιουργήσετε μια όσο το δυνατό μεγαλύτερη δεξαμενή υποψηφίων μελών. Λάβετε υπόψη σας
• Εφετινούς ή παλαιότερους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα Ανταλλαγών Νέων, Ιντεράκτορες,
συμμετέχοντες σε πρόγραμμα RYLA, καθώς και αποφοίτους του Ροταριανού Ιδρύματος
• Γιους, κόρες και άλλα μέλη των οικογενειών των Ροταριανών
• Υπαλλήλους και ασκούμενους που εργάζονται με ροταριανούς
• Συμμετέχοντες σε προγράμματα νέων ενηλίκων στην κοινότητα, στις εκκλησίες, στα γυμναστήρια και
σε άλλα σημεία συγκέντρωσης νέων
• Φοιτητές σε πανεπιστήμια, κολέγια και όσοι παρακολουθούν προγράμματα δια βίου μάθησης
• Μέλη μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, επαγγελματικούς συλλόγους και ιστοσελίδες κοινωνικής
δικτύωσης
Προκειμένου για τη δημιουργία Ομίλου εντός των ορίων ενός Πανεπιστημίου, συζητήστε με το μέλος που
αποδέχθηκε εθελοντικά να αναλάβει χρέη αρμοδίου συμβούλου, για να σας προτείνει πιθανά μέλη.

Βήμα 3: Προσκαλέστε τα υποψήφια μέλη σε μια ενημερωτική συνάντηση

Αφού θα έχετε καταλήξει σε περίπου 15 υποψήφια μέλη, προσκαλέστε τα σε μια συνάντηση για να
ενημερωθούν σχετικά με το Ροταράκτ. Εκτός από τους υποψήφιους Ροταράκτορες, προσκαλέστε:

•
•
•
•

Τα μέλη της Επιτροπής Ροταράκτ
Τον Πρόεδρο του αναδόχου Ροταριανού Ομίλου
Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας και τον Εκπρόσωπο Ροταράκτ της
Περιφέρειας
Τον Αρμόδιο Σύμβουλο (σε περίπτωση Ομίλου εντός των ορίων ενός Πανεπιστημίου)
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•

Τους Ροταράκτορες γειτονικών Ομίλων που είναι σε θέση να μοιραστούν μαζί σας τις εμπειρίες τους
και να απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:
• Κάντε μια σύντομη αναφορά στο Ρόταρυ και στο Ροταράκτ, καθώς και στην κοινή δέσμευσή τους
στην προσφορά υπηρεσιών.
• Μοιράστε αντίγραφα του φυλλαδίου «Τα βασικά για το Ρόταρυ» (πρόσφατα μεταφρασμένο από τον
Ρ.Ο. Φιλοθέης) και προβάλετε ένα βίντεο από την ιστοσελίδα του Διεθνούς Ρόταρυ ή από την συλλογή
Rotary Video Magazine.
• Αναπτύξατε τις πολιτικές και τους σκοπούς του Ροταράκτ. Περιγράψτε επιτυχημένες δράσεις
προσφοράς για να αποδείξετε πως οι Όμιλοι Ροταράκτ κάνουν τη διαφορά σε τοπικό και παγκόσμιο
επίπεδο (βλέπε κεφάλαιο 3).
• Υπογραμμίστε πως οι Ροταράκτορες μπορούν να εκτελέσουν δράσεις προσφοράς συνεργαζόμενοι
με νέους ενήλικες σε άλλα μέρη του κόσμου.
• Προκαλέστε το ενδιαφέρον των υποψηφίων μελών για το Ροταράκτ, ζητώντας τους να προτείνουν
δράσεις για τον Όμιλο.
• Μοιράστε αντίγραφα της Rotaract Promotional Card και ενθαρρύνατε τους Ροταράκτορες να
προσκαλέσουν τους φίλους τους στις συναντήσεις.
• Προβλέψτε χρόνο για ερωτήσεις.
Στο τέλος της συνάντησης:
• Ζητήστε να ψηφίσουν για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και δέσμευση για την
δημιουργία Ομίλου Ροταράκτ. Προτείνεται ο αριθμός των 15 τουλάχιστον ιδρυτικών μελών.
• Ορίστε ημερομηνία για την πρώτη συνάντηση σχετικά με τα οργανωτικά ζητήματα.
Από αυτό το σημείο και μετά η πρόοδος του Ομίλου βρίσκεται στα χέρια των νέων Ροταρακτόρων, όμως η
καθοδήγησή σας εξακολουθεί να είναι πολύτιμη. Διαβάστε παρακάτω τι συμβαίνει σε ένα Όμιλο Ροταράκτ
μετά την αρχική φάση οργάνωσης και πως εσείς και ο Ροταριανός Όμιλός σας μπορείτε να συνδράμετε στην
επιτυχία ενός νέου Ομίλου Ροταράκτ.

Εγγραφείτε συνδρομητές στο Ενημερωτικό Δελτίο των Νέων Γενεών
Οι Ροταράκτορες και οι Ροταριανοί θα επωφεληθούν από την εγγραφή τους σε αυτό το μηνιαίο
ενημερωτικό δελτίο. Μάθετε περισσότερα για το RYLA, το Ροταράκτ και τις εκδηλώσεις του
Ιντεράκτ και ενημερωθείτε για τους συμμετέχοντες στα προγράμματα Νέων Γενεών.
Εγγραφείτε στο www.rotary.org/newsletters.

6

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΡΟΤΑΡΑΚΤ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΡΟΤΑΡΑΚΤΟΡΩΝ
Ύστερα από την αρχική οργανωτική φάση, επαφίεται σε εσάς, τους νέους Ροταράκτορες, να ολοκληρώσετε
την διαδικασία. Σας παραθέτουμε τρία εύκολα βήματα που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε τον Όμιλό σας:

Βήμα 1: Κάνετε Οργανωτικές Συναντήσεις

Δημιουργήστε ερεθίσματα και διατηρήστε σε υψηλά επίπεδα τον ενθουσιασμό, οργανώνοντας συναντήσεις
τουλάχιστον κάθε δύο εβδομάδες. Χρησιμοποιήσατε έντυπα παρουσιών για να συγκεντρώσετε τα ονόματα,
τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παρόντων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να σας
βοηθήσουν να προσελκύσετε περισσότερους συμμετέχοντες. Ενθαρρύνατε τους παρόντες να προσκαλέσουν
φίλους και συναδέλφους στις συναντήσεις.
Πριν ζητήσετε την αναγνώριση από το Διεθνές Ρόταρυ, ο Όμιλός σας πρέπει:
• Να εκλέξει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου
• Να αναπτύξει ένα σχέδιο νέων μελών, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο Όμιλός σας περιλαμβάνει μέλη
διαφόρων ηλικιών και φύλων
• Να ορίσει ετήσια συνδρομή
• Να ορίσει πότε και που θα γίνονται οι συναντήσεις του Ομίλου. Οι Όμιλοι θα πρέπει να συνεδριάζουν
τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα, αλλά είναι ελεύθεροι να έχουν και άλλες εναλλακτικές επιλογές,
όπως συναντήσεις με την φυσική παρουσία των μελών, ηλεκτρονικά ή συνδυασμό και των δύο.
Επιλέξτε ώρες που είναι βολικές για τα μέλη του Ομίλου.
• Ξεκινήστε να προγραμματίζετε δράσεις προσφοράς, εκδηλώσεις με σκοπό την εξεύρεση πόρων, και
την πανηγυρική εκδήλωση επίδοσης της Χάρτας Αναγνώρισης του Ομίλου.
• Βοηθήστε τα μέλη να κατανοήσουν τα καταστατικά έγγραφα.

Βήμα 2: Ολοκληρώστε την συμπλήρωση των εντύπων

Τώρα που ο υπό σύσταση Όμιλός σας διαθέτει μια ισχυρή βάση μελών, μπορείτε να προωθήσετε το
αίτημα για αναγνώριση στο Διεθνές Ρόταρυ. Συνεργαστείτε με τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλό σας για να
ολοκληρώσετε τις παρακάτω εργασίες:
• Συμπληρώστε την Αίτηση Ίδρυσης Ομίλου Ροταράκτ (βλ. κεφάλαιο 8).
• Ο Πρόεδρος του Ομίλου Ροταράκτ, ο Πρόεδρος του αναδόχου Ροταριανού Ομίλου, καθώς και ο
Διοικητής Περιφέρειας θα πρέπει να υπογράψουν την Αίτηση Ίδρυσης.
• Καταβάλετε 50$ ως τέλος οργάνωσης (συνήθως το ποσό αυτό καταβάλλεται από τον ανάδοχο
Ροταριανό Όμιλο).
• Στείλτε την Αίτηση Ίδρυσης, καθώς και το αποδεικτικό καταβολής του τέλους στα γραφεία του
Διεθνούς Ρόταρυ ή στο αρμόδιο διεθνές γραφείο
(βλέπε στο εσωτερικό του οπισθόφυλλου του παρόντος
ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
εγχειριδίου για την πλήρη λίστα).
Πριν αναγνωρισθεί ένας υπό
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης του Ομίλου
Ροταράκτ, μια διαδικασία που διαρκεί περίπου τέσσερις
εβδομάδες, ο ανάδοχος Ροταριανός Όμιλος θα λάβει από το
Διεθνές Ρόταρυ τη Χάρτα Αναγνώρισης του Ομίλου σας.

Βήμα 3: Προγραμματίστε την τελετής επίδοσης της
Χάρτας Αναγνώρισης
Η επίδοση της Χάρτας Αναγνώρισης σε έναν Όμιλο Ροταράκτ
είναι ένα σημαντικό και συναρπαστικό γεγονός. Συνεργαστείτε

σύσταση Όμιλος, πρέπει να
υιοθετήσει το Πρότυπο Καταστατικό
Ομίλου Ροταράκτ, καθώς και τον
Εσωτερικό Κανονισμό, που είναι
εναρμονισμένα με το καταστατικό
και τις πολιτικές που έχει θεσπίσει το
Διεθνές Ρόταρυ (βλέπε κεφάλαιο 8).
Ο Εσωτερικός Κανονισμός υπόκειται
σε έγκριση από τον ανάδοχο
Ροταριανό Όμιλο.
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με τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο για να οργανώσετε την τελετή επίδοσης. Προσκαλέστε Αξιωματούχους της
Περιφέρειας, όπως τον Διοικητή, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας και τον Εκπρόσωπο
Ροταράκτ. Ζήτησε από τον τοπικό τύπο να καλύψει το γεγονός, ώστε να προβληθεί ο Όμιλός σας στην τοπική
κοινωνία.
Οι εκδηλώσεις επίδοσης Χάρτας Αναγνώρισης έχουν μεγάλη παράδοση. Μάθετε πως ο ανάδοχος Ροταριανός
Όμιλος γιορτάζει τα ιδιαίτερα γεγονότα και ετοιμάστε μια εκδήλωση που να συνδυάζει τις ροταριανές
παραδόσεις και το νέο αίμα του Ομίλου Ροταράκτ. Σας δίνουμε μερικές εναλλακτικές ιδέες για την τελετή σας:
• Καλωσορίστε τους νέους Ροταράκτορες στην Οικογένεια του Ρόταρυ.
• Κάντε μια σύντομη αναφορά στο Ρόταρυ και στην αποστολή του.
• Αναφερθείτε στην ιστορία του Ροταράκτ και στο πως δημιουργήθηκε αυτός ο νέος Όμιλος.
• Προσφωνήστε κάθε μέλος χωριστά και ανακοινώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους
Αξιωματούχους.
• Σε κάθε μέλος δώστε ένα σήμα πέτου του Ροταράκτ (για περισσότερες πληροφορίες για το πως
μπορείτε να προμηθευτείτε προϊόντα Ροταράκτ από εξουσιοδοτημένους εμπόρους, βλ. κεφάλαιο 8).
• Τραβήξτε φωτογραφίες για να θυμάστε το γεγονός.
• Ετοιμάστε ένα έντυπο πρόγραμμα της τελετής επίδοσης της Χάρτας Αναγνώρισης, όπου θα
αναφέρονται τα μέλη του Ομίλου

Και μετά;

Συγχαρητήρια! Καθώς ξεκινάτε να σχεδιάζετε για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας σας, θυμηθείτε να αναζητάτε
τις συμβουλές και τη βοήθεια του αναδόχου Ροταριανού Ομίλου και να κάνετε χρήση των πηγών που είναι
διαθέσιμες μέσω του Διεθνούς Ρόταρυ.
Το κλειδί της επιτυχίας ενός Ομίλου είναι τα ενεργά μέλη. Ένας Όμιλος Ροταράκτ θα πρέπει να παρέχει
ευκαιρίες για δικτύωση, για προσφορά υπηρεσιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, για επαγγελματική ανέλιξη
και για κοινωνικοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι ο πρώτος χρόνος λειτουργίας θα συμπεριλαμβάνει μια ποικιλία
εκδηλώσεων και δράσεων που θα ενδιαφέρουν όλους.
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2. Βάζοντας τάξη:
Η Διοίκηση του Ομίλου
Ισχυροί ηγέτες μπορούν να βοηθήσουν τον Όμιλο Ροταράκτ να βρει και να διατηρήσει τα μέλη του, να βρει
κεφάλαια και να πραγματοποιήσει επιτυχείς δράσεις. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου θα
πρέπει να είναι εξοικειωμένα με τα καταστατικά έγγραφα του Ροταράκτ (βλέπε κεφάλαιο 8). Επιπλέον, οι
εισερχόμενοι Αξιωματούχοι του Ομίλου Ροταράκτ θα πρέπει να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια
που διοργανώνει η Περιφέρεια.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αυτό που διοικεί έναν Όμιλο Ροταράκτ και συμπεριλαμβάνει τον Πρόεδρο,
τον τέως Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και όποιον άλλο Αξιωματούχο έχει
αποφασίσει ο Όμιλός σας ότι είναι απαραίτητος. Ροταριανοί και αρμόδιοι σύμβουλοι θα πρέπει να
παρίστανται συστηματικά στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσφέρουν καθοδήγηση.
Μέλη Ροταριανού Ομίλου μπορούν επίσης να παρίστανται σε αυτές τις συνεδριάσεις ως παρατηρητές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και να αναφέρει κάθε
ενέργεια που έχει γίνει στην επόμενη συνάντηση του Ομίλου.
Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται και εγκρίνει τα σχέδια
και τις δράσεις προσφοράς, διασφαλίζει την οικονομική ευρωστία του Ομίλου και αναθέτει καθήκοντα. Στο
τέλος του ροταριανού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο ετοιμάζει μια έκθεση πεπραγμένων όπου αναφέρονται
τα σημαντικότερα έργα που έγιναν τους προηγούμενους 12 μήνες. Αντίγραφο της έκθεσης θα πρέπει να
αποστέλεται στον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο.

Επικαιροποιείστε τα Στοιχεία του Ομίλου σας

Κάθε έξι μήνες, ο Πρόεδρος του Ομίλου Ροταράκτ πρέπει να ενημερώνει το Διεθνές Ρόταρυ
για τα στοιχεία του Ομίλου και των μελών του μέσω του Member Access στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.rotary.org/memberaccess. Αυτή η διαδικτυακή διαδικασία επιτρέπει στο
Διεθνές Ρόταρυ να ενημερώνεται ότι ο Όμιλός σας είναι ενεργός, επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία
επικοινωνίας σας αναφέρονται σωστά στο Παγκόσμιο Ευρετήριο Ροταράκτ και διασφαλίζει ότι
ο Όμιλός σας είναι ενήμερος για το Ροταράκτ, τις προσυνεδριακές δραστηριότητες και για πηγές
ενημέρωσης.
Όμιλοι που δεν ενημερώνουν τα στοιχεία του Ομίλου και των μελών τους για μια διάρκεια 2 ετών
θα διαγράφονται.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΡΟΤΑΡΑΚΤ
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Ο Πρόεδρος

Ο πρωταρχικός ρόλος του Προέδρου είναι να διασφαλίζει ότι οι ενέργειες που αποσκοπούν στην
επαγγελματική και ηγετική ανάπτυξη είναι επιτυχείς και ότι η κοινότητα επωφελείται από τα έργα προσφοράς
του Ομίλου.
Τα καθήκοντα του Προέδρου περιλαμβάνουν:
• Να οργανώνει αποτελεσματικές συναντήσεις του Ομίλου με λεπτομερή ημερήσια διάταξη ώστε να
παρέχεται ικανοποιητικός χρόνος για την παρουσίαση αναφορών από τους Αξιωματούχους και τα
μέλη των Επιτροπών
• Να προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
• Να ορίζει τις μόνιμες και ειδικές Επιτροπές, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και να
λειτουργεί ως αυτοδίκαιο μέλος (ex officio) όλων των Επιτροπών
• Να ορίζει τους Προέδρους των Επιτροπών βάσει των εμπειριών τους και να αναζητά την γνώμη τους
όσον αφορά τα μέλη των Επιτροπών
• Να αναθέτει καθήκοντα ώστε να βοηθά τα μέλη να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες για να
μπορέσουν να αναλάβουν στο μέλλον ηγετικούς ρόλους στον Όμιλο
• Να ενθαρρύνει τα μέλη να συμμετέχουν σε δράσεις αναπτύσσοντας τις ικανότητες και τα
ενδιαφέροντά τους
• Να διασφαλίζει ότι οι ενέργειες του Ομίλου και οι δράσεις προσφοράς εκτελούνται και προβάλλονται
με επιτυχία
• Να παρακολουθεί τη διακύμανση των στατιστικών στοιχείων των μελών ώστε να υπάρχει μια
ισορροπία μεταξύ ηλικιών και φύλου
• Να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τον Ροταριανό σύμβουλο, τα μέλη του Ροταριανού Ομίλου και
τους Αξιωματούχους Ροταράκτ της Περιφέρειας. Σε Ομίλους που λειτουργούν εντός των ορίων μιας
πανεπιστημιακής κοινότητας ο Πρόεδρος πρέπει να συνεργάζεται με τον αρμόδιο σύμβουλο
• Να ενημερώνει κάθε έξι μήνες τα στοιχεία του Ομίλου και των μελών μέσω του Member Access

Ο Αντιπρόεδρος

Ο κύριος ρόλος του Αντιπροέδρου είναι να στηρίζει τον Πρόεδρο. Μερικοί Όμιλοι επιλέγουν να είναι
Αντιπρόεδρος ο εισερχόμενος Πρόεδρος.
Οι υποχρεώσεις του Αντιπροέδρου περιλαμβάνουν:
• Προεδρεύει στις συναντήσεις σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου
• Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και κατέχει την θέση του αυτοδίκαιου μέλους (ex officio) όλων
των Επιτροπών
• Χειρίζεται ειδικές υποθέσεις, όπως του ανατίθενται από τον Πρόεδρο
• Είναι ενήμερος για τους στόχους και τις δραστηριότητες του Ομίλου
• Διαδέχεται τον Πρόεδρο σε περίπτωση που κενωθεί η θέση
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Ο Γραμματέας

Το κύριο καθήκον του Γραμματέα είναι να βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του Ομίλου. Ο Γραμματέας θα
πρέπει να είναι οργανωτικός και να διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες.
Οι υποχρεώσεις του Γραμματέα περιλαμβάνουν:
• Να τηρεί τα αρχεία του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των μελών, ορισμού των Επιτροπών,
παρουσιών, καταβολής των συνδρομών και σημαντικών εγγράφων του Ομίλου, όπως τη Χάρτα
Αναγνώρισης, προϋπολογισμούς και αναφορές.
• Να ενημερώνει τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο για μέλη που πλησιάζουν την ηλικία των 30 ετών, ώστε
να εντοπίσουν πιθανούς Ροταριανούς
• Να παρέχει πληροφόρηση για τον Όμιλο και τα μέλη στον Πρόεδρο, ώστε να ενημερώνεται τακτικά
το Διεθνές Ρόταρυ
• Να κρατά πρακτικά – με σαφή, περιεκτική καταγραφή των συζητήσεων και ενεργειών των
συναντήσεων – σε όλες τις συναντήσεις του Ομίλου.
• Τα πρακτικά θα πρέπει να αναφέρουν:
-- Ημερομηνία, ώρα και τόπο
-- Τον ασκούντα χρέη Προέδρου
-- Τους παρόντες
-- Έγκριση και διόρθωση των πρακτικών της προηγουμένης συνεδρίασης
-- Την αναφορά του Ταμία
-- Περίληψη των εκθέσεων Αξιωματούχων και Επιτροπών
-- Περίληψη ημερήσιας διάταξης συμπεριλαμβανομένων παλαιών και νέων δράσεων και ενεργειών
που ανελήφθησαν
-- Ανακοινώσεις
-- Λήξη εργασιών

Ο Ταμίας

Ο Ταμίας συνεργάζεται με τον Γραμματέα για την τήρηση ακριβών οικονομικών αρχείων. Ο Ταμίας θα πρέπει
να είναι ένα υπεύθυνο άτομο, με έφεση στην λεπτομέρεια
Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν:
• προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών
• συλλογή των συνδρομών των μελών
• κατάθεση των συνδρομών και των εσόδων από εκδηλώσεις με σκοπό τη συγκέντρωση οικονομικών
πόρων
• πληρωμή των υποχρεώσεων του Ομίλου και εξόφληση των δαπανών του Ομίλου
• προετοιμασία και διαχείριση του προϋπολογισμού
• προετοιμασία μηνιαίας αναφοράς με λεπτομερή περιγραφή των παρακάτω
-- μετρητά εις χείρας του στην αρχή και στο τέλος του μήνα
-- έσοδα και τη λεπτομερή προέλευσή τους (π.χ. συνδρομές μελών και έσοδα από εκδηλώσεις για
την συγκέντρωση πόρων)
-- πληρωμές, αναφέροντας το λόγο και το πρόσωπο
• διασφάλιση ότι ο Όμιλος είναι σύννομος με όλες τις κρατικές οικονομικές απαιτήσεις
Ο απερχόμενος Ταμίας θα πρέπει να δώσει στο τέλος του χρόνου αναφορά στα μέλη και στον εισερχόμενο
Ταμία. Οι αναφορές του Ταμία αποτελούν μέρος των αρχείων του Ομίλου.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΡΟΤΑΡΑΚΤ
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Ο τέως Πρόεδρος

Ο τέως Πρόεδρος του Ομίλου μπορεί να παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση και προοπτική στον
προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Μπορεί να βοηθήσει σε ειδικές δράσεις και να
υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη.

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ρόλος των Επιτροπών βοηθούν τον Όμιλο να πραγματοποιεί τις δραστηριότητες και τα έργα του. Ο
Πρόεδρος του Ομίλου, με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζει πέντε Μόνιμες Επιτροπές
–Επιτροπή Εσωτερικής Δράσης, Επιτροπή Κοινοτικής Δράσης, Επιτροπή Διεθνούς Δράσης, Επιτροπή
Επαγγελματικής Δράσης, Επιτροπή Οικονομικών – όπως περιγράφονται στο Πρότυπο Καταστατικό του
Ομίλου Ροταράκτ. Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορούν να οριστούν και άλλες Επιτροπές.
Οι Επιτροπές θα πρέπει να συνεδριάζουν τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και να συζητούν τα σχέδια και τις
δράσεις. Μια Επιτροπή μπορεί να διαιρεθεί σε υποεπιτροπές, εφόσον απαιτείται για την υλοποίηση όλων των
σκοπών της. Όλες οι δραστηριότητες και οι δαπάνες της Επιτροπής πρέπει να εγκρίνονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, ο δε Πρόεδρος του Ομίλου πρέπει να είναι ενήμερος για τα σχέδια της Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει:
• να ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα των
συναντήσεων
• να ετοιμάζει και να τηρεί την ημερήσια διάταξη
• να ορίζει τα καθήκοντα κάθε μέλους της Επιτροπής και να καταγράφει την πρόοδο αυτών των
αναθέσεων
• να είναι προετοιμασμένος να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου
Οι αρμοδιότητες των πέντε Μονίμων Επιτροπών είναι:
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Επιτροπή Εσωτερικής Δράσης
•
•
•
•

αναπτύσσει στρατηγικές προσέλκυσης νέων μελών και διατήρησης των παλαιών μελών ενεργών
κοινοποιεί τις δραστηριότητες του Ομίλου στα μέλη και στο ευρύτερο κοινό
προγραμματίζει δραστηριότητες για δικτύωση και κοινωνικοποίηση
τηρεί το αρχείο, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών και της περιγραφής των δραστηριοτήτων
του Ομίλου

Επιτροπή Κοινοτικής Δράσης
•
•
•

μελετά προτάσεις των μελών για προγράμματα υποστήριξης της κοινότητας ώστε να διασφαλίσει
ότι αναφέρονται σε πραγματικές ανάγκες και ότι είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με επιτυχία από τον
Όμιλο
αναπτύσσει σχέδια για την ετήσια δράση προσφοράς του Ομίλου προς την κοινότητα
ηγείται, οργανώνει και εφαρμόζει τη δράση προσφοράς προς την κοινότητα

Επιτροπή Διεθνούς Δράσης
•
•
•
•

μελετά προτάσεις των μελών για διεθνείς δράσεις προσφοράς ώστε να διασφαλίσει ότι αναφέρονται
σε πραγματικές ανάγκες και ότι είναι δυνατόν να υλοποιηθούν με επιτυχία από τον Όμιλο
αναπτύσσει σχέδια για την ετήσια διεθνή δράση προσφοράς του Ομίλου
ηγείται, οργανώνει και εφαρμόζει τις διεθνείς δράσεις προσφοράς του Ομίλου
αναπτύσσει επιπλέον δραστηριότητες που προωθούν την παγκόσμια κατανόηση, τόσο μεταξύ των
μελών του Ομίλου, όσο και στην κοινότητα

Επιτροπή Επαγγελματικής Δράσης
•
•
•
•

αναζητά προτάσεις των μελών του Ομίλου που αποσκοπούν σε δραστηριότητες επαγγελματικής
ανάπτυξης
αναθεωρεί και προγραμματίζει δραστηριότητες
ερευνά οικονομικές πηγές στην κοινότητα
ηγείται, οργανώνει και εφαρμόζει τις δραστηριότητες

Επιτροπή Οικονομικών
•
•
•
•

αποφασίζει τον τρόπο χρηματοδότησης των δράσεων του Ομίλου
εστιάζει στο να διατηρεί τις συνδρομές των μελών σε χαμηλά επίπεδα και στηρίζει την προσπάθεια
του Ομίλου να είναι οικονομικά ανεξάρτητος
συλλέγει τις συνδρομές προς την Περιφέρεια και τον Όμιλο
αναζητά δωρεές σε είδος και σε χρήμα από επιχειρήσεις και οργανώσεις

Η Εκπαίδευση των Αξιωματούχων από την Περιφέρεια

Η Επιτροπή Ροταράκτ της Περιφέρειας παρέχει σε ετήσια
βάση εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα ηγεσίας για τους
εισερχόμενους Αξιωματούχους του Ομίλου, τους Προέδρους
των Επιτροπών, καθώς και τους ροταριανούς και αρμόδιους
συμβούλους. Ο ανάδοχος Ροταριανός Όμιλος συνήθως
καλύπτει τις δαπάνες παρακολούθησης για τους Αξιωματούχους
του Ομίλου Ροταράκτ, όμως μπορεί να υπάρξουν και άλλες
διευθετήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
εκπαιδευτικά προγράμματα, επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας ή τον Εκπρόσωπο Ροταράκτ
της Περιφέρειάς σας.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Οι Όμιλοι Ροταράκτ έχουν την
δυνατότητα να τροποποιούν τον
Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό υπό
την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές θα
είναι εναρμονισμένες με το Πρότυπο
Καταστατικό του Ομίλου Ροταράκτ
και θα έχουν εγκριθεί από τον
ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο.
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ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Οι Όμιλοι Ροταράκτ θα πρέπει να συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα, αλλά ο τόπος και ο τρόπος
εξαρτάται από τον Όμιλό σας και τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο. Με την έγκριση του αναδόχου Ροταριανού
Ομίλου μπορείτε να επιλέξετε να συναντιέστε με φυσική παρουσία, διαδικτυακά ή με όποιον άλλο τρόπο
κρίνουν τα μέλη.
Θα πρέπει να ορίσετε έναν Πρόεδρο Επιτροπής Προγράμματος με σκοπό να οργανώνει το ετήσιο πρόγραμμα
ή να αναθέσετε κάθε συνάντηση σε διαφορετικό μέλος με σκοπό να οργανώνει και να διευκολύνει την
συνάντηση. Το να εμπλέκετε τα μέλη σας στον προγραμματισμό εξασφαλίζει ότι οι συναντήσεις σας είναι
ενδιαφέρουσες και ωφέλιμες για όλους. Ο ανάδοχος Ροταριανός Όμιλος μπορεί να είναι μια καλή πηγή για
ιδέες προγράμματος.
Προσκαλέστε ειδικούς από την κοινότητα ή το πανεπιστήμιο, επιτυχημένους επαγγελματίες ή επισκέπτες
διεθνούς φήμης να μιλήσουν στις συναντήσεις σας. Σκεφτείτε να οργανώσετε επιτόπιες επισκέψεις σε
τοπικές επιχειρήσεις, οργανώσεις της περιοχής ή σε μέρη πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιήστε τη
συνάντηση για να ενημερώσετε τα μέλη για τα σχέδια του Ομίλου ή τις νέες πρωτοβουλίες του Ρόταρυ.

Ημερήσια Διάταξη

Η τήρηση της ημερήσιας διάταξης είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε την καλύτερη αξιοποίηση
του χρόνου. Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Χρόνο για κοινωνική επαφή πριν την συνάντηση
2. Καλωσόρισμα επισκεπτών και νέων μελών
3. Ανακοινώσεις και υπενθυμίσεις
4. Εκθέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών
5. Παρουσίαση του προγράμματος
6. Επίλογο με ευχαριστίες στον κύριο ομιλητή της συνάντησης και στους άλλους συμμετέχοντες
7. Λήξη της συνάντησης

ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

Οργανώστε σε ετήσια βάση μια τελετή για να παρουσιάσετε τους νέους Αξιωματούχους και
για να ευχαριστήσετε τους παλαιούς για την εξαιρετική θητεία τους. Θυμηθείτε να προσφέρετε
πιστοποιητικά αναγνώρισης σε όλα τα μέλη του Ομίλου.
Προσκαλέστε σε αυτή την τελετή τον εισερχόμενο Πρόεδρο και τους Αξιωματούχους του
αναδόχου Ροταριανού Ομίλου ώστε να γνωριστούν με τους εισερχόμενους Αξιωματούχους του
Ομίλου Ροταράκτ.
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Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Πολύ σημαντικό για την επιτυχία του Ομίλου σας είναι η ικανότητά σας να προσελκύετε νέα μέλη και να
διατηρείτε τα παλαιά. Βάλτε στόχους προσέλκυσης μελών σε όλα τα μέλη. Σας παραθέτουμε κάποιους
τρόπους για να διατηρήσετε έναν ισχυρό και ενεργό Όμιλο.

1. Δραστηριοποιήστε τα νέα μέλη

Κατανοήστε το κίνητρο των μελών σας για να έρθουν στο Ροταράκτ. Θέλουν να κάνουν έναν καλύτερο
κόσμο; Θέλουν να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες? Θέλουν να μεγαλώσουν τον κύκλο των
γνωριμιών τους; Φέρτε σε επαφή μέλη με δραστηριότητες και ευκαιρίες που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν
τους προσωπικούς τους στόχους, ενώ παράλληλα θα κάνουν τον Όμιλο ισχυρότερο.
Μερικές άλλες ιδέες:
• Καλωσορίστε και γιορτάστε την εισδοχή νέων μελών με μια ειδική συνάντηση ή εκδήλωση
• Ζητήστε από έμπειρους Ροταράκτορες να γίνουν οι μέντορες των νέων μελών και να τα κάνουν να
αισθανθούν άνετα.
• Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τα νέα μέλη που απουσιάζουν από μια συνάντηση
Ενθαρρύνετε τα νέα μέλη να προσκαλούν τους φίλους και τους συγγενείς τους για να συμμετέχουν στις
δραστηριότητες ή στα έργα προσφοράς του Ομίλου.

2. Διατηρήστε τα υπάρχοντα μέλη

Η διατήρηση των υπαρχόντων μελών είναι το ίδιο σημαντική με την προσέλκυση νέων. Όταν ο Όμιλος
Ροταράκτ έχει πολλούς, ενθουσιώδεις και αφοσιωμένους Ροταράκτορες, τότε ο Όμιλός σας μπορεί να
εκπληρώνει με επιτυχία έργα προσφοράς και να προσελκύει νέα μέλη. Λάβετε υπόψη σας αυτές τις ιδέες για
να εμπλέκετε τα υπάρχοντα μέλη:

•
•
•
•
•
•
•
•

Αναθέστε την ευθύνη των Επιτροπών σε έμπειρα μέλη ως αναγνώριση της αξίας τους στον Όμιλο.
Αναγνωρίστε τα μέλη του Ομίλου που αφιερώνουν επιπλέον χρόνο στις δράσεις προσφοράς.
Διατηρείστε μια καλή ισορροπία μεταξύ ηλικιών και φύλων. Διαφορετικές απόψεις κάνουν τις
συναντήσεις πιο ενδιαφέρουσες, βοηθούν στην βιωσιμότητα του Ομίλου και συμβάλουν σε μια
πλουσιότερη Ροταράκτ εμπειρία για όλους.
Πάρτε αναπληροφόρηση από τα μέλη για τον τρόπο που γίνονται οι συναντήσεις, οι δραστηριότητες
και τα έργα που τους άρεσαν και προγραμματίστε ανάλογα.
Σχεδιάστε κοινωνικές εκδηλώσεις για να φέρετε κοντά τα μέλη.
Καταγράψτε τις παρουσίες ώστε να βεβαιώνεστε ότι όλοι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον
το 60% των συναντήσεων. Τα μέλη με το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιών είναι πιθανότερο να
παραμείνουν ως ενεργά μέλη.
Ενημερώνετε τα μέλη είτε με ενημερωτικό δελτίο του Ομίλου, είτε με blog, είτε με ιστοσελίδα
κοινωνικής δικτύωσης.
Βοηθήστε τους Ροταράκτορες να εμπλακούν με τα προγράμματα Ιντεράκτ, Ανταλλαγής Νέων ή
Βραβείων Ηγεσίας Ροταριανής Νεολαίας (RYLA), καθώς και με άλλες ροταριανές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται στην περιοχή σας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΡΟΤΑΡΑΚΤ
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3. Προσελκύστε νέα μέλη

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε για να προσελκύσετε νέα μέλη είναι να μάθει ο κόσμος για τον Όμιλό
σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προβάλετε τον Όμιλό σας και το έργο του.

•

•
•
•

•
•

•
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Οργανώστε μια εκδήλωση όπου μπορείτε
-- Να εξηγήσετε το σκοπό του Ροταράκτ και να δείξετε φωτογραφίες ή βίντεο από τις
δραστηριότητες του Ομίλου σας
-- Να μοιράσετε την προωθητική κάρτα του Ροταράκτ
-- Να δώσετε έμφαση στο πως τα εν δυνάμει μέλη μπορούν να πετύχουν τους στόχους τους μέσω
του Ροταράκτ. Είτε επιθυμούν να προσφέρουν στην κοινότητα, να κάνουν νέους φίλους, να
αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες, είτε να εμπλακούν σε ένα διεθνή οργανισμό, το Ροταράκτ έχει
να προσφέρει κάτι σε όλους.
Δημοσιοποιήστε τις δραστηριότητες του Ομίλου σας στην εφημερίδα του πανεπιστημίου ή σε άλλα
ΜΜΕ της περιοχής (βλέπε κεφάλαιο 3)
Προσκαλέστε εν δυνάμει μέλη να συμμετέχουν σε κάποια δράση προσφοράς ή να
παρακολουθήσουν μια συνάντηση του Ομίλου σας.
Δημιουργήστε μια ιστοσελίδα ή ένα blog του Ομίλου σας, όπου υποψήφια μέλη μπορούν να
μαθαίνουν για τις δράσεις του Ομίλου και για το πως θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Για τους
Ομίλους που δραστηριοποιούνται σε πανεπιστημιακό χώρο, ζητήστε από το πανεπιστήμιο να
εγκαταστήσει ένα σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Ομίλου σας στην δική τους ιστοσελίδα (βλέπε
κεφάλαιο 8).
Χρησιμοποιήσατε το Twitter, το Facebook και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερώνετε
για τις συναντήσεις, τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Ομίλου σας.
Φροντίστε να τοποθετούνται αφίσες Ροταράκτ σε τοπικές βιβλιοθήκες, καφετέριες, κοινοτικά
γραφεία και σε άλλα μέρη που συγκεντρώνονται νέοι
ενήλικες. Παρέχετε πληροφορίες για το Ροταράκτ και
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ
διευκολύνατε όποιον θέλει να βρει τον Όμιλό σας.
ΟΜΙΛΟΥ
Συμπεριλάβετε έναν QR code (Quick Response code)
Ο ανάδοχος Ροταριανός Όμιλος
σε σήματα και φυλλάδια που να οδηγεί απευθείας στην
γνωρίζει την σημαντικότητα ενός
ιστοσελίδα του Ομίλου σας.
Ομίλου με πολλά μέλη. Ζητήστε
Ενθαρρύνετε τα μέλη να φορούν την καρφίτσα για το
συμβουλή και βοήθεια για να
πέτο του Ροταράκτ και άλλα αντικείμενα με το σήμα σε
προσελκύσετε και να διατηρήσετε
συναντήσεις της κοινότητας και σε εκδηλώσεις.
τα μέλη σας. Ενημερωθείτε για τις
στρατηγικές ανάπτυξης μελών
του Ρόταρυ και για τις βέλτιστες
πρακτικές.
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3. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ:
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Όμιλοι Ροταράκτ πραγματοποιούν δύο έργα προσφοράς κάθε χρόνο: ένα που βοηθά την τοπική κοινότητα
και ένα που βοηθά μια κοινότητα σε άλλη χώρα. Αυτά τα έργα συμβάλλουν στο να γίνει γνωστός ο Όμιλος
Ροταράκτ στην τοπική κοινότητα, να γνωριστούν νέοι από άλλες χώρες και να προσελκυθούν νέα μέλη.

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θα έχετε υποστήριξη στα σχέδια του Ομίλου σας όταν επιλέγετε δραστηριότητες που καλύπτουν
πραγματικές ανάγκες. Το έντυπο «Communities in Action: A Guide to Effective Projects» μπορεί να βοηθήσει τον
Όμιλο Ροταράκτ να διαλέξει ένα έργο προσφοράς που να είναι επιτυχές, βιώσιμο και χρήσιμο.
Το έντυπο «Τομείς Στόχευσης του Ρόταρυ» (πρόσφατα μεταφρασμένο στα ελληνικά από τον Ρ.Ο. Φιλοθέης)
περιέχει πληροφόρηση για τις 6 προτεραιότητες προσφοράς στην κοινότητα : ειρήνη και πρόληψη/επίλυση
συγκρούσεων, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, νερό και υγιεινή, υγεία μητέρας και παιδιού, βασική
εκπαίδευση & αναλφαβητισμός και οικονομική & κοινοτική ανάπτυξη.
Πριν αποφασίσει ο Όμιλός σας για να αναλάβει μια δράση, υποβάλετε τις παρακάτω ερωτήσεις:
• Τι δράσεις έχει ανάγκη η τοπική σας κοινότητα; Για τη διεθνή κοινότητα ποιος τομέας στόχευσης
ταιριάζει περισσότερο στον Όμιλό σας;
• Πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο ή έναν άλλο Όμιλο Ροταράκτ της
περιοχής, έναν Όμιλο Ιντεράκτ ή έναν Όμιλο Ροταράκτ σε άλλη χώρα ώστε να αυξήσετε την επιρροή
του Ομίλου σας;
• Μπορεί ο Όμιλός σας να συμμετάσχει σε κάποια δράση της Ροταράκτ Περιφέρειας;
• Ποιοι τύποι δράσεων προσφοράς ταιριάζουν στα οικονομικά και στις δυνατότητες του Ομίλου σας;
Διαλέξτε ένα έργο προσφοράς που να επιτρέψει στα μέλη σας να αντιληφθούν το άμεσο όφελος για
την κοινότητα, ενώ παράλληλα να προσφέρει ευκαιρίες για μελλοντικές υπηρεσίες. Μπορείτε να βρείτε
καινοτόμες ιδέες για έργα προσφορών στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ρόταρυ.

Διεθνή Έργα Προσφορών

Μερικά από τα πιο αποδοτικά έργα είναι αυτά που γίνονται σε συνεργασία με Ομίλους Ροταράκτ άλλων
χωρών. Χρησιμοποιήσατε την Παγκόσμια Επετηρίδα Ροταράκτ για να επικοινωνήσετε με κάποιον άλλο
Όμιλο. Στείλτε φωτογραφίες, οργανώστε τηλεφωνικές συνδιασκέψεις ή μέσω Skype και ανταλλάξτε e-mails.
Αναζητήστε Ομίλους Ροταράκτ στο Facebook και στο Twitter. Παρακολουθήστε μια διεθνή εκδήλωση, π.χ. το
προ – Συνέδριο Ροταράκτ ή τη Διάσκεψη Interota για να συναντήσετε Ροταράκτορες από όλο τον κόσμο και
να αντλήσετε ιδέες για μια διεθνή δράση.
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Βραβείο Εξαιρετικού Επιτεύγματος για Όμιλο Ροταράκτ

Κάθε χρόνο το Ρόταρυ αναγνωρίζει επτά Ομίλους Ροταράκτ για το εξαιρετικό τους έργο στην
κοινότητα και διεθνώς. Οι αποδέκτες των βραβείων καλούνται να παρουσιάσουν το έργο τους
στο ετήσιο προ – Συνέδριο Ροταράκτ. Μάθετε πως μπορεί ο Όμιλός σας να θέσει υποψηφιότητα
για το βραβείο στο www.rotary.org/rotaract

Πηγές για προγραμματισμό έργων προσφοράς
•

•
•

•
•
•
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Communities in Action: A Guide to Effective Projects: προσφέρει βήμα-βήμα οδηγίες για την ανάπτυξη,
εκτέλεση και αξιολόγηση μιας δράσης προσφοράς. Συμπεριλαμβάνει το πως να διεξάγετε μια έρευνα
για τις ανάγκες της κοινότητας, πως να συνεργάζεστε με άλλες οργανώσεις και πως να δημιουργείτε
ένα σχέδιο εξεύρεσης οικονομικών πόρων.
Community Assessment Tools: περιγράφει οκτώ εργαλεία που βοηθούν να προσδιοριστούν οι
αποτελεσματικές δράσεις προσφοράς.
Rotary’s Areas of Focus Guide (πρόσφατα μεταφρασμένο στα ελληνικά από τον Ρ.Ο. Φιλοθέης): κάνει
μια εισαγωγή στους έξι τομείς εστίασης του Ρόταρυ, με παραδείγματα για δράσεις προσφοράς για
τον κάθε τομέα στόχευσης. Τα σημεία εστίασης αντανακλούν σημαντικά ανθρωπιστικά θέματα και
ανάγκες που οι Ροταριανοί υποστηρίζουν παγκοσμίως.
Rotary Showcase: επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν τις δράσεις προσφοράς του Ομίλου τους,
να ανταλλάσσουν ιδέες και να εξερευνούν την τεράστια ποικιλία δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει
το Ρόταρυ και οι Ροταριανοί Όμιλοι σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας είναι ένας Ροταριανός που επιβλέπει τους
Ομίλους Ροταράκτ στην Περιφέρεια και προσφέρει καθοδήγηση και ιδέες. Ζητήστε από τον ανάδοχο
Ροταριανό Όμιλο στοιχεία επικοινωνίας μαζί του.
Η Παγκόσμια Επετηρίδα του Ροταράκτ περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δοθεί από
τους Ομίλους Ροταράκτ, προσβλέποντας σε συνεργασία, αλληλογραφία ή ανταλλαγή ιδεών με
άλλους Ομίλους. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία επικοινωνίας για τους αξιωματούχους Ροταράκτ
της Περιφέρειας, κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ρόταρυ και
πληροφορίες για αναγνωρισμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο οργανώσεις σε άλλες Περιφέρειες.
Επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο του Ομίλου σας Ροταράκτ για την πιο πρόσφατη έκδοση της
Επετηρίδας.
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Παγκόσμια Εβδομάδα Ροταράκτ

Κατά την διάρκεια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ροταράκτ, Ροταράκτορες και Ροταριανοί σε όλο
τον κόσμο εορτάζουν την επίδοση της Χάρτας Αναγνώρισης στον πρώτο Όμιλο Ροταράκτ. Η
εκδήλωση, που γίνεται την εβδομάδα που συμπεριλαμβάνει την 13η Μαρτίου, είναι μια ιδανική
περίοδος για τους Ομίλους Ροταράκτ και τους αναδόχους τους να πραγματοποιήσουν κοινές
δράσεις και να προβάλουν την συμβολή των Ομίλων Ροταράκτ στην κοινότητά τους.
Οι Ροταράκτορες μπορούν να αποφασίζουν για τον καλύτερο τρόπο που θα εορταστεί το
γεγονός στον Όμιλό τους, με δραστηριότητες που μπορεί να διαρκέσουν από μια ημέρα έως
μια εβδομάδα. Αφού ο Όμιλος ολοκληρώσει τις εκδηλώσεις του για την Παγκόσμια Εβδομάδα
Ροταράκτ, ο ανάδοχος Ροταριανός Όμιλος ή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ροταράκτ της
Περιφέρειας μπορούν να επιδώσουν ένα Πιστοποιητικό Αναγνώρισης στον Όμιλο Ροταράκτ, το
οποίο βρίσκεται στο www.rotary.org.

Η Διασφάλιση της Οικονομικής Υποστήριξης των Δράσεων

Η εξασφάλιση οικονομικών πόρων είναι σημαντική για την χρηματοδότηση των έργων προσφοράς και
των άλλων δραστηριοτήτων των Ομίλων. Παραδείγματα επιτυχημένων εκδηλώσεων για την εξασφάλιση
οικονομικής υποστήριξης περιλαμβάνουν δείπνα, φεστιβάλ, λαχειοφόρους αγορές, αθλητικές εκδηλώσεις,
αγώνες και δωρεάν παραστάσεις από καλλιτέχνες για τη συγκέντρωση πόρων.
Όταν διοργανώνετε μια εκδήλωση για την εξεύρεση οικονομικών πόρων λάβετε υπόψη σας τα εξής:
• Να είστε δημιουργικοί. Μια μοναδική ή ασυνήθιστη εκδήλωση θα τραβήξει την προσοχή υποψηφίων
μελών, χορηγών και ΜΜΕ.
• Να έχετε μια ρεαλιστική ιδέα για την οικονομική στήριξη που απαιτείται και να θέτετε
πραγματοποιήσιμους στόχους. Μερικές δράσεις ίσως κοστίζουν πολύ ακριβά, όμως μπορούν να
προσελκύσουν αρκετές χορηγίες ώστε να καλυφθεί το κόστος.
• Όταν ζητάτε χρήματα από ιδιώτες, επιχειρήσεις ή οργανισμούς, προσφέρετε κάτι αξιόλογο ως
αντιστάθμισμα, είτε μια υπηρεσία, είτε μια αναγνώριση.
• Επωφεληθείτε από τις ικανότητες των μελών σας, τα ταλέντα τους και τις γνωριμίες τους.
• Προσκαλέστε τα ΜΜΕ να παρακολουθήσουν την εκδήλωση (βλέπε οδηγίες στο επόμενο κεφάλαιο)
• Ζητήστε προτάσεις από τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο ή από άλλους Ομίλους Ροταράκτ. Ένας
τρόπος εξεύρεσης οικονομικών πόρων που πέτυχε κάπου αλλού, μπορεί να πετύχει και στην δική σας
κοινότητα.
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Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Όμιλός σας και οι δράσεις του θα τύχουν μεγαλύτερης στήριξης εάν η κοινότητα τα γνωρίζει. Μια καλή
εικόνα στην κοινότητα μπορεί επίσης να βοηθήσει τον Όμιλό σας να προσελκύσει νέα μέλη και να συμβάλει
σε μια θετική εντύπωση για το Ροταράκτ και το Ρόταρυ. Σας δίνουμε κάποιους τρόπους για το πως να
εξασφαλίσετε ώστε η καλή δουλειά που κάνετε να τύχει της προσοχής που της αξίζει.
• Ορίσατε έναν υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων που να γνωρίζει τα τοπικά ΜΜΕ. Η Επιτροπή Δημοσίων
Σχέσεων του αναδόχου Ροταριανού Ομίλου μπορεί να σας προμηθεύσει με κατάσταση των τοπικών
ΜΜΕ.
• Δημοσιοποιήστε τις δραστηριότητες του Ομίλου στο Facebook, στο Twitter και στα άλλα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (social media).
• Επιλέξτε ένα δραστήριο μέλος, με επικοινωνιακές ικανότητες για να είναι ο εκπρόσωπος τύπου του
Ομίλου σας στα ΜΜΕ.
• Πληροφορήστε τα ΜΜΕ για τις πραγματικές ανάγκες της κοινότητας στις οποίες απευθύνονται οι
δράσεις σας. Προμηθεύσατε τους δημοσιογράφους με υλικό για τη δράση και τον Όμιλό σας, όπως
στατιστικά στοιχεία ή φυλλάδια. Επίσης αναφέρατε μέλη της κοινότητας που επωφελήθηκαν από τα
έργα του Ομίλου σας.
• Φωτογραφείστε τις εκδηλώσεις του Ομίλου σας (βλέπε σελίδα 17).
• Μετά το πέρας της εκδήλωσης, στείλτε φωτογραφίες και μια σύντομη, ξεκάθαρη περιγραφή της
εκδήλωσης στα ΜΜΕ.
Περισσότερες ιδέες και πηγές, συμπεριλαμβανομένων προτύπων δελτίων τύπου και οδηγιών για το πως να
συνεργάζεστε με τα ΜΜΕ, θα βρείτε στο www.rotary.org
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Πως να επιτυγχάνετε τη δημοσίευση των φωτογραφιών σας
Οι φωτογραφίες αποτελούν ένα σημαντικό τρόπο προβολής του Ομίλου σας και των δράσεών
του. Σας παραθέτουμε κάποιους τρόπους για να είστε σίγουροι ότι το έργο του Ομίλου σας δεν
περνά απαρατήρητο:
1. Κάντε τη φωτογραφία το κύριο στοιχείο για τις δημόσιες σχέσεις σας .
2. Βρείτε ένα φωτογράφο με δημιουργικές ικανότητες και τεχνική κατάρτιση, ώστε να
τραβά υψηλής ποιότητας φωτογραφίες
-- Προβλέψατε αμοιβή για έναν επαγγελματία φωτογράφο που συνεργάζεται με τους
εθελοντές της κοινότητας.
-- Εντοπίστε έναν Ροταράκτορα ή έναν Ροταριανό με ικανότητες φωτογράφου, ώστε
να αναλάβει αυτή την σημαντική εθελοντική ευθύνη.
-- Ζητήστε υποστήριξη από τον φωτογραφικό Όμιλο του πανεπιστημίου σας.
3. Να προβάλετε τα μέλη που ενεργά συμμετέχουν σε μια δράση ή μια εκδήλωση.
Αποφεύγετε τις «στημένες» φωτογραφίες.
4. Τραβήξτε φωτογραφίες «πριν» και «μετά» στην τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η
δράση. Αποθανατίστε την έκφραση ευγνωμοσύνης στα πρόσωπα των ανθρώπων που
επωφελήθηκαν από τη δράση του Ομίλου σας.
5. Συμπεριλάβατε το όνομα του Ομίλου Ροταράκτ και το έμβλημα του Ροταράκτ στις
φωτογραφίες σας.
6. Ανεβάστε τις φωτογραφίες στο Facebook. Να τις συμπεριλάβετε επίσης και στην
παρουσίαση του Ομίλου για τα εν δυνάμει μέλη. Στείλτε τις να δημοσιευτούν στην
εφημερίδα του πανεπιστημίου σας ή στο τοπικό blog με μια επισήμανση για το πως ο
Όμιλος Ροταράκτ κάνει την διαφορά.
Για να δημοσιοποιήσετε τις δράσεις σας στην Περιφέρεια και πιο πέρα στείλτε φωτογραφίες και
πληροφορίες για τη δράση:
• στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας
• στον Διοικητή της Περιφέρειας
• στο Διεθνές Ρόταρυ (rotatact@rotary.org)
Προτιμούνται οι φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, αλλά όλες οι φωτογραφίες είναι ευπρόσδεκτες.
Θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η ακόλουθη πληροφόρηση: το όνομα του Ομίλου Ροταράκτ,
του ανάδοχου Ομίλου και ο αριθμός της Περιφέρειας σε κάθε φωτογραφία, καθώς και τα
ονόματα και αξιώματα των Ροταρακτόρων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες.
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4. Μαθαίνοντας για:
τον Ροταριανό Όμιλο, την Περιφέρεια
και την Διεθνή Υποστήριξη
Η υποστήριξη και η καθοδήγηση από τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο, την Ροταριανή Περιφέρεια και το
Διεθνές Ρόταρυ είναι σημαντικές για την επιτυχία του Ομίλου Ροταράκτ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Οι Ροταριανοί Όμιλοι ενθαρρύνονται να δημιουργούν σταθερούς δεσμούς με Ομίλους Ροταράκτ με τους
εξής τρόπους:
• Προσκαλέστε Ροταράκτορες στις συναντήσεις του Ομίλου Ρόταρυ και στηρίξτε τους στις
δραστηριότητές τους.
• Δημιουργήστε ευκαιρίες υποστήριξης μεταξύ Ροταριανών και Ροταρακτόρων.
• Αναπτύξτε μια ετήσια κοινή δράση προσφοράς μεταξύ Ροταριανού Ομίλου και Ομίλου Ροταράκτ ή
συνδιοργανώστε μια εκδήλωση για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ροταράκτ.
• Δείξτε στους Ροταράκτορες πως να δημιουργούν προωθητικό υλικό για τον Όμιλο.
• Βοηθήστε τους Ομίλους Ροταράκτ να αναπτύξουν στρατηγικές προσέλκυσης και διατήρησης μελών.
• Εφαρμόστε ένα πρόγραμμα αναγνώρισης των
επιτευγμάτων των Ροταρακτόρων.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ
• Δημοσιεύστε τα επιτεύγματα των Ροταρακτόρων στην
κοινότητα και στον κόσμο του Ρόταρυ.
ΡΟΤΑΡΑΚΤΟΡΕΣ ΝΑ
• Πληροφορήστε τους Ροταράκτορες για τα προγράμματα
ΝΟΥΘΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ
που είναι διαθέσιμα για αυτούς από το Διεθνές Ρόταρυ ή
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ;
το Ροταριανό Ίδρυμα.
• Μοιραστείτε μαζί τους μια
• Ζητήστε από τους Αξιωματούχους του Ομίλου Ροταράκτ
επιτυχημένη δράση για την
να συναντηθούν με τον Διοικητή της Περιφέρειας κατά
εξεύρεση οικονομικών πόρων.
την διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Διοικητή στον
• Προσφέρατε κοινωνική
Ροταριανό Όμιλο.
δικτύωση για να βοηθήσετε
• Προσκαλέστε τους Ροταράκτορες σε Συνέδρια της
τους Ροταριανούς Ομίλους
Περιφέρειας για να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες
να προβάλουν τις δράσεις
των Ομίλων και να δικτυωθούν με τους Ροταριανούς.
προσφοράς τους και
• Προσκαλέστε τους Ροταράκτορες να παρακολουθήσουν
συνδιοργανώστε εκδηλώσεις.
μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
• Φιλοξενήστε φόρουμ
Ροταριανού Ομίλου.
συζητήσεων σχετικά με τη
διαφοροποίηση των Ομίλων,
Ροταριανός Σύμβουλος
τα παγκόσμια δικαιώματα
Ο Ροταριανός σύμβουλος είναι ο σύνδεσμος μεταξύ του
και καθήκοντα του πολίτη ή
αναδόχου Ροταριανού Ομίλου και του Ομίλου Ροταράκτ. Για να
καινοτόμες δράσεις προσφοράς.
παραμένει ενημερωμένος για τις δραστηριότητες του Ομίλου
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Ροταράκτ θα πρέπει ο Σύμβουλος να παρακολουθεί τις συναντήσεις του Ομίλου Ροταράκτ και να είναι σε
συχνή επαφή με τους Αξιωματούχους του Ομίλου Ροταράκτ.
Άλλα καθήκοντα:
• Προσφέρατε συμβουλές στους Ροταράκτορες καθώς προγραμματίζουν τα έργα των Ομίλων τους και
τις δράσεις προσφοράς.
• Λειτουργήστε ως σύνδεσμος μεταξύ του Ροταριανού Ομίλου και των Ροταρακτόρων και στην
περίπτωση Ομίλων Ροταράκτ εντός κάποιου πανεπιστημίου ως σύνδεσμος μεταξύ του Ροταριανού
Ομίλου και του αρμόδιου συμβούλου του πανεπιστημίου.
• Πληροφορείστε τους Ροταράκτορες για άλλα προγράμματα Νέων Γενεών, όπως το RYLA και το
Ιντεράκτ, καθώς και για εκπαιδευτικές ευκαιρίες που παρέχονται μέσω του Ροταριανού Ιδρύματος.
• Ενθαρρύνατε τους Ροταράκτορες να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις του Ρόταρυ, όπως τα Συνέδρια
της Περιφέρειας, το προ – Συνέδριο του Ροταράκτ και το Συνέδριο του Διεθνούς Ρόταρυ.
• Ενθαρρύνατε πρώην Ροταράκτορες να ενταχθούν στο Ρόταρυ.

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (για Ομίλους που λειτουργούν μέσα σε
πανεπιστήμια)

Ο αρμόδιος σύμβουλος, συνήθως ένας καθηγητής του πανεπιστημίου στο οποίο
δραστηριοποιείται ο Όμιλος Ροταράκτ, επιβλέπει τις δράσεις του Ομίλου Ροταράκτ και δρα ως
σύνδεσμος μεταξύ του αναδόχου Ροταριανού Ομίλου και της διοίκησης του Πανεπιστημίου. Οι
αποτελεσματικοί αρμόδιοι σύμβουλοι πρέπει να διαθέτουν υπομονή, οργανωτικές ικανότητες
και όρεξη να συνεργάζονται με νέους ανθρώπους. Αυτό τον ρόλο μπορεί να τον κατέχει ένας
μη Ροταριανός, όμως το ιδανικό θα ήταν να τον κατέχει ένας Ροταριανός που εργάζεται στο
πανεπιστήμιο.
Προτεινόμενα καθήκοντα:
• Να παρακολουθεί τακτικά τις συνεδριάσεις του Ομίλου
• Να συμβουλεύει τον Όμιλο να εφαρμόζει δράσεις προσφοράς, ειδικότερα αυτά που
έχουν να κάνουν με το πανεπιστήμιο ή τις παραδόσεις μαθημάτων
• Να διατηρεί ημερολόγιο των δραστηριοτήτων του Ροταράκτ ώστε να μην συμπίπτουν οι
ημερομηνίες των εκδηλώσεων με αυτές του πανεπιστημίου
• Να βοηθά στην προβολή του Ομίλου και τις σχέσεις με τα ΜΜΕ στην κοινότητα
• Να διαπιστώνει εάν ο Όμιλος Ροταράκτ και τα μέλη του διαθέτουν τα προσόντα
που απαιτούνται για τις δραστηριότητες πέραν των μαθημάτων και τις ακαδημαϊκές
απαιτήσεις.
• Nα δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του αναδόχου Ροταριανού Ομίλου και της διοίκησης του
πανεπιστημίου.
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Η ΡΟΤΑΡΙΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η Ροταριανή Περιφέρεια απαρτίζεται από ένα σύνολο Ροταριανών Ομίλων σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή
τόπο. Υπάρχουν περίπου 530 Περιφέρειες παγκοσμίως.

Ο Διοικητής της Περιφέρειας

Κάθε Ροταριανή Περιφέρεια διοικείται από έναν Διοικητή Περιφέρειας, έναν εκλεγμένο Ροταριανό που
υπηρετεί ως Αξιωματούχος του Διεθνούς Ρόταρυ. Ο Διοικητής ορίζει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ροταράκτ
της Περιφέρειας για να υποστηρίξει την οργάνωση και την ανάπτυξη των Ομίλων Ροταράκτ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας διαχειρίζεται
το πρόγραμμα Ροταράκτ και βοηθά τους Ροταριανούς Ομίλους
που υποστηρίζουν Ομίλους Ροταράκτ. Κάθε ροταριανό έτος, ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας λαμβάνει
από το Διεθνές Ρόταρυ υλικό για να βοηθήσει στην ενδυνάμωση
του προγράμματος Ροταράκτ στην περιοχή του. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας βοηθά το Διεθνές Ρόταρυ να
διατηρεί ένα ενημερωμένο αρχείο για τους Ομίλους Ροταράκτ. Σε
τακτά διαστήματα αντιπαραβάλλουν τις καταστάσεις των Ομίλων
Ροταράκτ με αυτές του Διεθνούς Ρόταρυ και παρακολουθούν, μαζί
με τους Προέδρους των Ομίλων Ροταράκτ, ώστε η επικοινωνία και η
πληροφόρηση για τον αριθμό των μελών να είναι σωστή στα αρχεία
του Διεθνούς Ρόταρυ κάθε έξι μήνες.

Ο Εκπρόσωπος Ροταράκτ της Περιφέρειας

Ο Εκπρόσωπος Ροταράκτ της Περιφέρειας εκλέγεται μεταξύ όλων
των μελών των Ομίλων Ροταράκτ της Περιφέρειας και λειτουργεί
ως συνπρόεδρος της Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας και ως
Εκπρόσωπος για το πρόγραμμα Ροταράκτ στην Περιφέρεια. Υπό την
επίβλεψη του Διοικητή της Περιφέρειας, ο Εκπρόσωπος εργάζεται για
να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των Ομίλων Ροταράκτ και να
βοηθήσει στον συντονισμό δράσεων και έργων μεταξύ τους και με
τους αναδόχους Ροταριανούς Ομίλους.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΙ ΝΑ
ΝΟΥΘΕΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΡΟΤΑΡΑΚΤΟΡΕΣ;
•

•

•

Φέρτε σε επαφή έναν
Ροταριανό και ένα
Ροταράκτορα που έχουν
το ίδιο επάγγελμα ή
απασχολούνται στον ίδιο
χώρο, ώστε να ανταλλάξουν
απόψεις για το επάγγελμά
τους.
Μοιραστείτε ιδέες για την
προσέλκυση νέων μελών και
την διατήρηση των παλαιών,
προγραμματίστε δράσεις
προσφοράς και εξεύρεσης
οικονομικών πόρων.
Τιμήστε Ροταράκτορες
που αποφοιτούν από
πανεπιστήμια ή προάγονται
επαγγελματικά.

Η Επιτροπή Ροταράκτ της Περιφέρειας

Η Επιτροπή Ροταράκτ της Περιφέρειας, η οποία συνπροεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ροταράκτ
της Περιφέρειας και τον Εκπρόσωπο Ροταράκτ της Περιφέρειας, απαρτίζεται από ίσο αριθμό Ροταριανών
και Ροταρακτόρων. Η Επιτροπή χορηγεί τις συναντήσεις Ροταράκτ της Περιφέρειας και παρέχει εκπαιδευτικά
σεμινάρια ηγεσίας σε Αξιωματούχους Ομίλων Ροταράκτ. Βοηθά επίσης στην προβολή του Ροταράκτ στην
Περιφέρεια, προωθεί την ίδρυση νέων Ομίλων Ροταράκτ, προγραμματίζει έργα και δράσεις εντός της
Περιφέρειας και προτείνει πόρους προς ενίσχυση των Ομίλων και αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.
Λεπτομερή πληροφόρηση για τον ρόλο και τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ροταράκτ της
Περιφέρειας, για τον Εκπρόσωπο Ροταράκτ της Περιφέρειας και για τους Ροταράκτορες της Επιτροπής
Ροταράκτ της Περιφέρειας μπορείτε να βρείτε στο έντυπο Guide for District Rotaract Representatives που
μπορείτε να κατεβάσετε από το www.rotaract.org/rotaract.
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ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΟΤΑΡΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ρόταρυ ορίζει τις πολιτικές διοίκησης του Ροταράκτ. Αυτές οι πολιτικές
κωδικοποιούνται στο Πρότυπο Καταστατικό Ομίλου Ροταράκτ, στον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Ομίλου
Ροταράκτ και στην Δήλωση Πολιτικής για το Ροταράκτ (βλέπε κεφάλαιο 8). Για τις τρέχουσες πολιτικές
ή ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές, βλέπετε www.rotary.org/rotaract ή επικοινωνήστε στη διεύθυνση
rotaract@rotary.org

Η Επιτροπή Ροταράκτ και Ιντεράκτ

Πρόκειται για μια μόνιμη Επιτροπή που αποτελείται από έμπειρους Ροταριανούς και Ροταράκτορες, οι οποίοι
συμβουλεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ρόταρυ σχετικά με το Ροταράκτ και το Ιντεράκτ
και διαμορφώνουν το πρόγραμμα για το προ – Συνέδριο Ροταράκτ. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις
συστάσεις για τις πολιτικές και υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο στηρίζοντας το Ροταράκτ.
Η κατάσταση με τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής υπάρχει στην Επίσημη Επετηρίδα του Διεθνούς Ρόταρυ,
στην Παγκόσμια Επετηρίδα του Ροταράκτ και στο www.rotary.org/rotaract. Οι Όμιλοι Ροταράκτ έχουν τη
δυνατότητα να υποβάλουν σε αυτή την Επιτροπή προτάσεις για αλλαγές στην πολιτική.
Εκτός από τον καθορισμό των πολιτικών του Ροταράκτ, το Διεθνές Ρόταρυ παρέχει υποστήριξη στους
Ομίλους Ροταράκτ, εγκρίνοντας την ίδρυση νέων Ομίλων, διατηρώντας την Παγκόσμια Επετηρίδα του
Ροταράκτ, διανέμοντας τα πεπραγμένα της χρονιάς στους Ομίλους Ροταράκτ, στηρίζοντας Ροταριανούς
Ομίλους, εκπροσώπους Ροταράκτ της Περιφέρειας και Εκπροσώπους Ροταράκτ Περιφερειών. Προωθεί,
επίσης, την Παγκόσμια Εβδομάδα Ροταράκτ. Οι Όμιλοι λαμβάνουν αυτό το υλικό εφόσον διατηρούν
ενημερωμένα τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Το Διεθνές Ρόταρυ δεσμεύεται να υποστηρίζει το Ροταράκτ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά
με το προσωπικό του προγράμματος Ροταράκτ στην διεύθυνση rotaract@rotary.org (για άλλα στοιχεία
επικοινωνίας βλέπε στο εσωτερικό εξώφυλλο)
Μάθε περισσότερα για τις πηγές του Διεθνούς Ρόταρυ στο κεφάλαιο 7

Ευθύνη και διαχείριση κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνων περιλαμβάνει την αναγνώριση καταστάσεων και παραγόντων που μπορούν να
βλάψουν άτομα και περιουσίες και την εφαρμογή λύσεων ώστε να μειώσει ή και να αποφύγει τον κίνδυνο.
Πριν από κάθε δραστηριότητα ενός Ομίλου αξιολογήστε τους ενδεχόμενους κινδύνους και αναπτύξτε
συντονισμένα σχέδια για να τους αντιμετωπίσετε. Οι Όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε πανεπιστήμια θα
πρέπει να συντονίζουν κάθε σχέδιο διαχείρισης κινδύνων με την διοίκηση του πανεπιστημίου. Η Επιτροπή
Ροταράκτ του αναδόχου Ροταριανού Ομίλου θα πρέπει να καταγράφει τα θέματα αστικής ευθύνης του
Ροταράκτ και να τα καλύπτει ασφαλιστικά κατά περίπτωση. Συνιστάται να λαμβάνετε την γνώμη ενός
νομικού και ενός ασφαλιστικού συμβούλου σχετικά με την προστασία αστικής ευθύνης. Σημειώστε ότι Όμιλοι
Ροταράκτ στις ΗΠΑ καλύπτονται από το ασφαλιστικό πρόγραμμα αστικής ευθύνης του Ρόταρυ, ενώ οι Όμιλοι
Ροταράκτ εκτός ΗΠΑ δεν είναι καλυμμένοι.
Για ερωτήσεις σχετικά με τις ασφαλιστικές καλύψεις αποτανθείτε στο insurance@rotary.org
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5. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
	ΓΙΑ ΡΟΤΑΡΑΚΤΟΡΕΣ
Οι συναντήσεις της Περιφέρειας και οι διεθνείς συναντήσεις και εκδηλώσεις προσφέρουν ευκαιρίες για
διασυνδέσεις και ανταλλαγή πληροφοριών.

Οι Συναντήσεις της Περιφέρειας

Οι συναντήσεις της Περιφέρειας δίνουν στους Ροταράκτορες την ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες
και ιδέες, να συζητήσουν δράσεις προσφοράς υπηρεσιών, να ενισχύσουν την επαγγελματική ανάπτυξη
και να ενδυναμώσουν το ομαδικό πνεύμα και τη φιλία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
προγραμματισμό μιας συνάντησης σε επίπεδο Περιφέρειας, που συμπεριλαμβάνει και ένα υπόδειγμα
προγράμματος, βλέπε το έντυπο Guide for District Rotaract Representatives.

Οι Διαπεριφερειακές Συναντήσεις

Οι Διαπεριφερειακές συναντήσεις είναι συνέδρια, σεμινάρια ή συναντήσεις στις οποίες Όμιλοι Ροταράκτ
από περισσότερες Περιφέρειες συναντιούνται και συζητούν σημαντικά θέματα. Ο φιλοξενών Εκπρόσωπος
Ροταράκτ της Περιφέρειας πρέπει να παρέχει στους Διοικητές των εμπλεκομένων Περιφερειών ένα
αντίγραφο της πρότασης για την συνάντηση, το οποία θα περιλαμβάνει ημερομηνία, τόπο, παροχές,
συμμετέχοντες, πρόγραμμα, προϋπολογισμό και αποδεικτικό ικανοποιητικής ασφάλισης. Ο φιλοξενών
Διοικητής πρέπει να εγκρίνει κάθε Διαπεριφερειακή συνάντηση. Ο φιλοξενών Εκπρόσωπος Ροταράκτ της
Περιφέρειας πρέπει επίσης να ενημερώσει το μέλος το Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ρόταρυ της
Ζώνης που ανήκει η Περιφέρειά του.

Προ – Συνέδριο Ροταράκτ

Η παρακολούθηση αυτής της διεθνούς Ροταράκτ συνάντησης μπορεί να σας βοηθήσει να ενισχύσετε τον
Ροταράκτ Όμιλό σας, να μάθετε για σημαντικά έργα προσφοράς Ροταράκτ και να δημιουργήσετε ισχυρές
φιλίες με Ροταράκτορες από όλο τον κόσμο. Σε αυτή την ετήσια συνάντηση οι συμμετέχοντες έχουν την
ευκαιρία να συζητήσουν για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων που αφορούν το Ροταράκτ σε ομάδες εργασίας
και να ακούσουν εμπνευσμένους ομιλητές. Για τους Προέδρους Ομίλων Ροταράκτ και τους Εκπροσώπους
Ροταράκτ Περιφερειών οργανώνονται ειδικές συνεδριάσεις.

Το Συνέδριο του Διεθνούς Ρόταρυ

Οι Ροταράκτορες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στο τετραήμερο Συνέδριο του Διεθνούς Ρόταρυ που
γίνεται αμέσως μετά το προ – Συνέδριο. Οι Ροταράκτορες καλούνται να συμμετέχουν στα ειδικά φόρουμ,
ομάδες εργασίας, εκθέσεις δράσεων και σε ολομέλειες. Το Συνέδριο προσφέρει στους Ροταράκτορες μια
ευρύτερη γνώση του πεδίου δράσης και της προσφοράς του Ρόταρυ, καθώς και καλύτερη κατανόηση
της σύνδεσης του Ροταράκτ με την οικογένεια του Ρόταρυ. Περισσότερες πληροφορίες και για τις δύο
εκδηλώσεις θα βρείτε στο www.rotary.org/convention
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Το Interota

H Interota είναι παγκόσμια συνάντηση Ροταράκτ που οργανώνεται κάθε τρία χρόνια από Ροταράκτορες
και φιλοξενείται κάθε φορά σε διαφορετικές πόλεις. Αν και δεν πρόκειται για μια επίσημη συνάντηση του
Διεθνούς Ρόταρυ, το Ρόταρυ αναγνωρίζει την αξία αυτής της εκδήλωσης και στηρίζει το Ιντερότα εγκρίνοντας
το περιεχόμενο του προγράμματός του και εξασφαλίζοντας ότι η ηγεσία του Διεθνούς Ρόταρυ εκπροσωπείται
επαρκώς στην εκδήλωση αυτή. Η συνάντηση προσφέρει ομάδες εργασίας, συζητήσεις και ενδιαφέροντες
ομιλητές, καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι σύνεδροι παρουσιάζουν προτάσεις για το επόμενο
Interota και οι συμμετέχοντες ψηφίζουν για να επιλέξουν την πόλη της επόμενης συνάντησης.
Πριν υποβάλουν υποψηφιότητα για την φιλοξενία μιας συνάντησης Interota, οι Ροταράκτορες πρέπει να
έχουν την σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της Περιφέρειας της φιλοξενούσας χώρας. Αφού επιλεγεί μια πόλη,
ο Εκπρόσωπος Ροταράκτ της φιλοξενούσας Περιφέρειας υποβάλει πλήρη πρόταση στο Διεθνές Ρόταρυ,
τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης.
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6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΣ:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι Ροταράκτορες έχουν μια μοναδική ευκαιρία να μαθαίνουν για άλλους πολιτισμούς και να καλλιεργήσουν
φιλίες μέσω της παγκόσμιας οικογένειας του Ροταράκτ και του Ρόταρυ.

Οι Άλλοι Όμιλοι Ροταράκτ

Οι Ροταράκτορες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Παγκόσμια Επετηρίδα Ροταράκτ για να επιτύχουν
τακτική επικοινωνία με άλλους Ομίλους, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αλληλογραφίας, μέσων κοινωνικής
δικτύωσης ώστε να πληροφορούνται για τις δραστηριότητές τους, τα έργα τους και τις πολιτιστικές
παραδόσεις τους.
Μπορεί να γίνει και διδυμοποίηση με έναν Όμιλο Ροταράκτ σε άλλη χώρα. Οι διδυμοποιημένοι Όμιλοι
επικοινωνούν τακτικά, κανονίζουν επισκέψεις ή ανταλλαγές, μοιράζονται ιδέες για δράσεις και συνεργάζονται
σε κοινοτικές ή διεθνείς δράσεις προσφοράς. Συνιστάται να κάνετε διδυμοποίηση με ένα Όμιλο που να
βρίσκεται σε πόλη που είναι διδυμοποιημένη με την δική σας ή όπου μέσω του πανεπιστημίου σας έχετε την
δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό.
Επειδή οι Ροταράκτορες ταξιδεύουν για σπουδές, εργασία ή διασκέδαση, το να έρχεσαι σε επαφή με τοπικούς
Ροταράκτορες βοηθά στην ανάπτυξη διεθνών φιλιών και στην καλύτερη κατανόηση άλλων πολιτισμών.
Επικοινωνήσατε με άλλους Ομίλους για να μάθετε εάν έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν επισκέπτες
Ροταράκτορες.

Οι Διαπεριφερειακές Οργανώσεις Πληροφόρησης

Μια Διαπεριφερειακή Οργάνωση Πληροφόρησης (ΔΟΠ) μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων Περιφερειών με σκοπό να βοηθήσει τους Ομίλους Ροταράκτ να ανταλλάσσουν
πληροφόρηση και να βελτιώνουν την μεταξύ τους επικοινωνία. Οι Εκπρόσωποι Ροταράκτ από τις
Περιφέρειες – μέλη απαρτίζουν μια ΔΟΠ. Για την δημιουργία μιας τέτοιας οργάνωσης απαιτείται η
έγκριση από τα δύο τρίτα των ομίλων Ροταράκτ κάθε Περιφέρειας, καθώς επίσης και η συναίνεση
των Διοικητών και των Εκπροσώπων Ροταράκτ των εμπλεκομένων Περιφερειών. Ο Γενικός
Γραμματέας του Διεθνούς Ρόταρυ πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις για λογαριασμό του Διοικητικού
Συμβουλίου του Διεθνούς Ρόταρυ.
Οι ΔΟΠ δεν έχουν δικαιοδοσία να λαμβάνουν αποφάσεις ή νομοθετική εξουσία πέραν αυτών που
αφορούν αποκλειστικά στις δραστηριότητες της οργάνωσης. Οι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται
για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων μιας ΔΟΠ πρέπει να καλύπτονται από εθελοντικές
προσφορές.
Στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ροταράκτ μπορείτε να βρείτε κατάλογο των ΔΟΠ.
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Ροταριανές Συναδελφώσεις

Οι Ροταριανές συναδελφώσεις είναι ομάδες Ροταριανών και Ροταρακτόρων που έχουν κοινά δημιουργικά
ενδιαφέροντα ή χόμπυ. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε: από ποδήλατο μέχρι κοινωνική δικτύωση, από το
περιβάλλον μέχρι μαραθωνίους αγώνες δρόμου.

Ροταριανές Ομάδες Δράσης

Οι Ροταριανές Ομάδες Δράσης οργανώνονται από Ροταριανούς ή Ροταράκτορες με εξαιρετικές γνώσεις και
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διεθνείς δράσεις προσφοράς, όπως το νερό και η υγιεινή ή η καταπολέμηση του
AIDS.
Περισσότερες πληροφορίες και ιστοσελίδες για Παγκόσμιες Ομάδες Δικτύωσης είναι διαθέσιμες στο
www.rotary.org/fellowships ή στο www.rotary.org/actiongroups

Βραβεία Ηγεσίας Ροταριανής Νεολαίας (RYLA)

Το RYLA, το οποίο υποστηρίζεται από τους Ροταριανούς Ομίλους και της Περιφέρειες δίνουν την δυνατότητα
σε νέους να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια που εστιάζουν στην ηγεσία, την επαγγελματική
εξέλιξη και την προσωπική βελτίωση. Οι Ροταράκτορες μπορεί να είναι είτε συμμετέχοντες στο πρόγραμμα,
είτε υπεύθυνοι των προγραμμάτων. Επικοινωνήστε με τον Ροταριανό Όμιλο της περιοχής σας ή στείλτε
ηλεκτρονικό μήνυμα στο ryla@rotary.org για να πληροφορηθείτε τον Πρόεδρο της Επιτροπής RYLA της
περιοχής σας.

Ιντεράκτ

Το Ιντεράκτ είναι μια οργάνωση προσφοράς υπηρεσιών υποστηριζόμενος από το Ρόταρυ και απευθύνεται
σε νέους από 12 έως 18 ετών. Όπως και οι Ροταράκτορες, έτσι και οι Ιντεράκτορες αναλαμβάνουν
τοπικές ή διεθνείς δράσεις προσφοράς σε συνεργασία με τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο. Ροταράκτορες
και Ιντεράκτορες μπορούν από κοινού να αναλάβουν δράσεις ή ακόμη οι Ροταράκτορες μπορούν να
συμβουλεύουν τους Ιντεράκτορες στην κοινότητά τους. Επικοινωνήστε με τον Ροταριανό Όμιλο της περιοχής
σας ή στείλτε e-mail στο interact@rotary.org για να πληροφορηθείτε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ιντεράκτ
της περιοχής σας.

Ανταλλαγές Νέων Γενεών

Οι Ανταλλαγές Νέων Γενεών (μέρος του προγράμματος Ανταλλαγής Νέων) απευθύνεται σε φοιτητές ή
νέους επαγγελματίες από 18 έως 25 ετών και συνήθως διαρκεί από μερικές εβδομάδες μέχρι τρεις μήνες.
Πρόκειται για μια βολική επιλογή για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για νέους επαγγελματίες και
Ροταράκτορες. Επικοινωνήστε με τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο ή στείλτε e-mail στο youthexchange@rotary.
org για να πληροφορηθείτε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ιντεράκτ της περιοχής σας.

Το Ροταριανό Ίδρυμα

Το Ροταριανό Ίδρυμα προσφέρει σε πανεπιστημιακούς φοιτητές και νέους επαγγελματίες την ευκαιρία
να αναπτύξουν θέματα που έχουν σχέση με την ειρήνη και την κατανόηση μέσω υποτροφιών με σκοπό
να λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό σε θέματα σχετικά με την ειρήνη και την
επίλυση συγκρούσεων. Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί επίσης ανθρωπιστικές δράσεις, υποτροφίες και άλλες
δραστηριότητες που σχετίζονται με τους έξι τομείς εστίασης του Ρόταρυ. Μάθετε περισσότερα στο
www.rotary.org/foundation
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7. ΠΗΓΕΣ
Εκδοσεις Διεθνούς Ρόταρυ
Rotaract Promotion Card

Το προωθητικό αυτό υλικό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ροταράκτ και
απευθύνεται σε εν δυνάμει μέλη. Προβλέπεται χώρος για να προσθέσει ο Όμιλός σας στοιχεία επικοινωνίας,
ημερομηνία και ώρα συνάντησης.

Guide for District Rotaract Representatives (διαθέσιμος μόνο ηλεκτρονικά)
Αυτό το εργαλείο εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στους Εκπροσώπους Ροταράκτ της
Περιφέρειας χρήσιμες ιδέες και πηγές.
Rotaract Identification Card

Οι νεοϊδρυθέντες Όμιλοι λαμβάνουν ένα μικρό συμπληρωματικό φάκελο με ταυτότητες σε μέγεθος
πιστωτικής κάρτας για τα μέλη τους. Επιπλέον ταυτότητες μπορείτε να προμηθευτείτε στο shop.rotary.org

Υπάρχουν πολλές εκδόσεις που μπορείτε να κατεβάσετε ηλεκτρονικά από το www.rotary.org
ή να παραγγείλετε στο shop.rotary.org. Μπορείτε επίσης να παραγγείλετε εκδόσεις στο shop.
rotary@rotary.org ή από το Διεθνές Γραφείο της περιοχής σας.

ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Ενημερωτικό Δελτίο Νέων Γενεών

Μπορείτε να μαθαίνετε τα τελευταία νέα για το Ροταράκτ, το Ιντεράκτ και το RYLA μέσω του μηνιαίου
αγγλόφωνου ενημερωτικού δελτίου, που σκοπό έχει να βοηθά τους ροταριανούς Ομίλους να ενισχύσουν τα
προγράμματά τους για νέους και νέους ενηλίκους. Εγγραφείτε στο www.rotary.org/newsletter.

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Χρησιμοποιήστε το Facebook, το Flickr και το Twitter για να έλθετε σε επαφή με άλλους Ροταράκτορες, για να
βρείτε συνεταίρους στις δράσεις σας και να ανταλλάξετε φωτογραφίες και εμπειρίες από τα επιτεύγματα του
Ομίλου σας.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΟΤΑΡΥ
Το περιοδικό The Rotarian

Αυτή η μηνιαία αγγλόφωνη έκδοση είναι το επίσημο περιοδικό του Διεθνούς Ρόταρυ. Κάθε Ροταριανός
εγγράφεται συνδρομητής είτε στο The Rotarian, είτε σε οποιοδήποτε άλλο από τα 30 τοπικά Ροταριανά
περιοδικά που δημοσιεύονται σε 25 γλώσσες. Οι Ροταράκτορες και οι σύμβουλοι των Ομίλων μπορούν να
εγγραφούν συνδρομητές στο The Rotarian (data@rotary.org ή +1-847-866-3174). Η ψηφιακή έκδοση του
περιοδικού βρίσκεται στην σελίδα www.rotary.org/rotarian.

Rotary Leader

Το Rotary Leader είναι ένα δωρεάν ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο περιέχει πρακτικές
πληροφορίες και συνδέσμους για τους αξιωματούχους των Ομίλων και της Περιφέρειας. Οι Ροταράκτορες
ενθαρρύνονται να εγγραφούν στο www.rotary.org/rotaryleader.
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8. ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
Το παρακάτω υλικό και πληροφορίες, θα σας βοηθήσουν να λειτουργήσετε τον Όμιλο Ροταράκτ. Μπορείτε να
κάνετε φωτοαντίγραφα που είναι απολύτως έγκυρα. Το ίδιο υλικό είναι επίσης διαθέσιμο και στο
www.rotary.org/rotaract.

•
•
•
•
•
•
•
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Δήλωση Πολιτικής για το Ροταράκτ
Πρότυπο Καταστατικό Ομίλου Ροταράκτ
Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Ομίλου Ροταράκτ
Αίτηση Ίδρυσης Ομίλου Ροταράκτ
Κανόνες Χρήσης Εμβλήματος Ροταράκτ
Προϊόντα Ροταράκτ
Κανόνες Χρήσης Ιστοσελίδας Ομίλου Ροταράκτ
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Δήλωση Πολιτικής
για το Ροταράκτ
1. Το Ροταράκτ ιδρύθηκε και αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων του Διεθνούς Ρόταρυ. Η δικαιοδοσία για
την ίδρυση και την εφαρμογή των καταστατικών προβλέψεων, οι οργανωτικές απαιτήσεις και τα πρότυπα
διαδικασιών, καθώς και η διατήρηση του ονόματος και του σήματος του Ροταράκτ, παραμένουν στην
δικαιοδοσία του Διεθνούς Ρόταρυ.
2. Ο Όμιλος Ροταράκτ είναι μια οργάνωση νέων ενηλίκων ηλικίας από 18 έως 30 ετών που υποστηρίζεται
από ένα Ροταριανό Όμιλο. Σκοπός του είναι να προσφέρει ευκαιρίες σε νέους να ενισχύσουν τις γνώσεις
και ικανότητές τους για προσωπική ανάπτυξη, να εντοπίσουν τις φυσικές και κοινωνικές ανάγκες της
κοινότητάς τους και να προωθήσουν καλύτερες σχέσεις μεταξύ όλων των ανθρώπων παγκοσμίως, μέσω
ενός πλαισίου φιλίας και προσφοράς. Οι στόχοι αυτοί είναι :
αα η ανάπτυξη επαγγελματικών και ηγετικών ικανοτήτων,
ββ η ενίσχυση του σεβασμού για τα δικαιώματα των άλλων και η προώθηση ηθικών προτύπων και της
αξιοπρέπειας κάθε χρήσιμου επαγγέλματος,
γγ η προσφορά ευκαιριών στα νέα άτομα να εκφράζουν τις ανάγκες και τις ανησυχίες της κοινότητας και
του κόσμου,
δδ η προσφορά ευκαιριών για συνεργασία με τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο,
εε η παρακίνηση των νέων να γίνουν αργότερα μέλη του Ρόταρυ.
3. Το πρόγραμμα ενός Ομίλου Ροταράκτ πρέπει να υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη, την ανάπτυξη
ηγετικών ικανοτήτων και προγραμμάτων προσφοράς, όπως αναφέρονται στο «Πρότυπο Καταστατικό
Ομίλου Ροταράκτ».
4. Ο Όμιλος Ροταράκτ έχει ως ανάδοχο έναν Ροταριανό Όμιλο ή Ομίλους, ο οποίος και τον οργανώνει και
δρα συμβουλευτικά. Ο Όμιλος Ροταράκτ ιδρύεται με την υπογραφή του Διοικητή και την πιστοποίηση και
την αναγνώριση από το Διεθνές Ρόταρυ. Δεν μπορεί να ιδρυθεί και να υπάρξει με κανέναν άλλο τρόπο,
η δε ύπαρξή του βασίζεται στην ενεργή στήριξη από τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο και την συνεχή
αναγνώριση από το Διεθνές Ρόταρυ.
5. Συνιστάται στους Ομίλους Ροταράκτ μετά το όνομά τους να αναφέρουν ότι «ανάδοχος Ροταριανός
Όμιλος είναι ο (όνομα Ομίλου)».
6. Μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το Διεθνές Ρόταρυ, ο ανάδοχος Ροταριανός Όμιλος είναι
υπεύθυνος για να οργανώσει τον Όμιλο Ροταράκτ και να του παρέχει εφεξής καθοδήγηση και συμβουλές.
7. Οι Ροταριανοί Όμιλοι πρέπει να ορίσουν έναν ροταριανό σύμβουλο για τους Ροταράκτορες του Ομίλου
Ροταράκτ, του οποίου είναι ανάδοχοι.
8. Όταν ο Όμιλος Ροταράκτ λειτουργεί εντός του πανεπιστημίου, τότε ο ανάδοχος Ροταριανός Όμιλος
ως προς τον έλεγχο και τις συμβουλές του προς τον Όμιλο Ροταράκτ, θα πρέπει να είναι σε πλήρη
συνεργασία με τις αρχές του πανεπιστημίου, δεδομένου ότι τέτοιοι Όμιλοι πρέπει να ακολουθούν
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τους κανονισμούς και τις πολιτικές, όπως ορίζονται από τις αρχές του πανεπιστημίου και ισχύουν για
όλους τους φοιτητές και για τις δραστηριότητες πέραν των μαθημάτων (ή άλλου ιδρύματος ανώτερης
εκπαίδευσης)
9. Όλες οι δραστηριότητες, έργα και προγράμματα του Ομίλου Ροταράκτ πρέπει να είναι σε αρμονία με την
πολιτική του Διεθνούς Ρόταρυ, ο ανάδοχος Ροταριανός Όμιλος πρέπει να υποστηρίζει διαρκώς τον Όμιλο
Ροταράκτ και συνεπώς να εξακολουθεί να αναγνωρίζεται από το Διεθνές Ρόταρυ.
10. Πρέπει να υπάρχει ένα «Πρότυπο Καταστατικό Ομίλου Ροταράκτ», προτεινόμενο από το Διεθνές
Ρόταρυ, το οποίο μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ρόταρυ. Ως
προϋπόθεση για την οργάνωση και την πιστοποίηση, κάθε Όμιλος Ροταράκτ πρέπει να υιοθετήσει το
«Πρότυπο Καταστατικό Ομίλου Ροταράκτ» και αυτόματα πρέπει να υιοθετεί και κάθε τροποποίηση που
ακολουθεί.
11. Κάθε Όμιλος Ροταράκτ πρέπει να υιοθετήσει Εσωτερικό Κανονισμό που να είναι σύμφωνος με το
«Πρότυπο Καταστατικό Ομίλου Ροταράκτ», καθώς και με την πολιτική του Διεθνούς Ρόταρυ. Ο
Εσωτερικός Κανονισμός υπόκειται σε έγκριση από τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο.
12. Οι Όμιλοι Ροταράκτ πρέπει να έχουν ως ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο εντός των ορίων της Περιφέρειας που
βρίσκονται.
13. Ένας Όμιλος Ροταράκτ μπορεί να δημιουργηθεί και να έχει ως ανάδοχο περισσότερους από έναν
Ροταριανό Όμιλο υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
αα Ο Διοικητής πρέπει να εγκρίνει, εγγράφως, ότι είναι κατά την κρίση του καλύτερο, προς όφελος
της Περιφέρειας, των αναδόχων Ροταριανών Ομίλων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
προγράμματος Ροταράκτ είναι σκόπιμη η από κοινού αναδοχή.
ββ Οι περιστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η ίδρυση ξεχωριστών Ομίλων Ροταράκτ, που ο καθένας
έχει και από ένα ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο, θα δημιουργήσει τεχνητό διαχωρισμό ενός ενιαίου
συνόλου νέων ενηλίκων μέσα στην ίδια κοινότητα ή το πανεπιστήμιο.
γγ Πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινή Επιτροπή Ροταράκτ με ικανή εκπροσώπηση από καθένα από τους
αναδόχους Ροταριανούς Ομίλους.
14. Κάθε μέλος Ομίλου Ροταράκτ συμφωνεί και αποδέχεται τα άρθρα του Καταστατικού και του Εσωτερικού
Κανονισμού του Ομίλου Ροταράκτ που ανήκει.
15. Οι Ροταράκτορες μπορούν να καλύψουν τις απουσίες τους από τον Όμιλο Ροταράκτ με παρουσίες στις
συνεστιάσεις του Ροταριανού Ομίλου. Αυτό επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του κάθε Ροταριανού
Ομίλου. Οι ανάδοχοι Ροταριανοί Όμιλοι, μπορούν να προσκαλούν τους απόντες Ροταράκτορες από τις
προγραμματισμένες συναντήσεις του Ομίλου Ροταράκτ για να παρακολουθήσουν τακτική συνεστίαση
του Ροταριανού Ομίλου.
16. Στις 30 Ιουνίου του έτους που ένας Ροταράκτορας συμπληρώνει την ηλικία των 30 ετών, παύει να είναι
μέλος του Ροταράκτ.
17. Η ιδιότητα του μέλους ενός Ομίλου Ροταράκτ αποδεικνύεται από την ταυτότητα μέλους Ροταράκτ, όπου
αναφέρεται και το όνομα του αναδόχου Ροταριανού Ομίλου.
18. Το όνομα Ροταράκτ, καθώς και το σήμα, ανήκουν στην ιδιοκτησία του Διεθνούς Ρόταρυ και πρέπει
να διατηρούνται για αποκλειστική χρήση όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Ροταράκτ. Όταν
χρησιμοποιείται από μεμονωμένα μέλη του Ομίλου, το σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς
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περαιτέρω πληροφορία. Όταν το σήμα χρησιμοποιείται προς εκπροσώπηση ενός Ομίλου, τότε πρέπει να
εμφανίζεται και το όνομα του Ομίλου μαζί με το σήμα. Όπου υπάρχει Ροταριανή Περιφέρεια, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το σήμα σε συνάρτηση όμως με την αναφορά στην Περιφέρεια και στον αριθμό της.
19. Τα μέλη του Ομίλου Ροταράκτ πρέπει να χρησιμοποιούν και να προβάλλουν το όνομα του Ροταράκτ και
του σήματος με σωστό και αξιοπρεπή τρόπο κατά την διάρκεια που είναι μέλη ενός Ομίλου Ροταράκτ.
Όταν πάψουν να είναι μέλη ενός Ομίλου Ροταράκτ ή όταν ο Όμιλος παύσει να λειτουργεί, τότε, πρέπει να
παραιτούνται από το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και του σήματος.
20. Ένας Όμιλος Ροταράκτ παύει να λειτουργεί:
αα Από το Διεθνές Ρόταρυ, με ή χωρίς την σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεση του αναδόχου Ροταριανού
Ομίλου, λόγω μη λειτουργίας του σύμφωνα με το Καταστατικό ή για άλλο λόγο,
ββ Από τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο με την σύμφωνη γνώμη του Διοικητή και του Εκπροσώπου
Ροταράκτ της Περιφέρειας
γγ Από τον ίδιο τον Όμιλο Ροταράκτ, με δική του απόφαση.
21. Μετά την παύση λειτουργίας ενός Ομίλου Ροταράκτ, ο Όμιλος και τα μέλη του, μεμονωμένα ή όλοι μαζί,
πρέπει να παραιτηθούν από όλα τα δικαιώματα και προνόμια που σχετίζονται με το όνομα και το σήμα.
Ο Όμιλος Ροταράκτ πρέπει επίσης να παραιτηθεί του αποθεματικού του, υπέρ του αναδόχου Ροταριανού
Ομίλου.
22. Λόγω πολιτικής, το Διεθνές Ρόταρυ δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα σε ιδιώτη ή οργανισμό, εκτός από το
ίδιο το Διεθνές Ρόταρυ, να χρησιμοποιούν τους Ομίλους Ροταράκτ για εμπορικούς σκοπούς, εκτός από
την περίπτωση όπου Ροταράκτορες είναι υπεύθυνοι να διοργανώνουν συναντήσεις Ομίλων Ροταράκτ,
Περιφέρειας ή διαπεριφερειακές, και μόνον εντός των ορίων των εμπλεκομένων Περιφερειών.
23. Οι Διοικητές πρέπει να ορίζουν μια κοινή Επιτροπή που να απαρτίζεται από ίσο αριθμό Ροταριανών
και Ροταρακτόρων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας (ένας Ροταριανός) και ο
Εκπρόσωπος Ροταράκτ της Περιφέρειας (ένας Ροταράκτορας), θα πρέπει να λειτουργούν ως από κοινού
Πρόεδροι της Επιτροπής. Όπου είναι δυνατόν και εφικτό, στον ορισμό της Επιτροπής Ροταράκτ της
Περιφέρειας, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για συνέχιση της Επιτροπής, ορίζοντας κάποια μέλη και για
δεύτερη περίοδο. Η Επιτροπή Ροταράκτ της Περιφέρειας πρέπει να βοηθά τον Διοικητή, δημοσιεύοντας
το πρόγραμμα Ροταράκτ, προβάλλοντας την οργάνωση των νέων Ομίλων Ροταράκτ και διαχειριζόμενη
το πρόγραμμα Ροταράκτ εντός της Περιφέρειας.
24. Η Οργάνωση του Ροταράκτ σε ανώτερο επίπεδο από αυτό του Ομίλου:
αα Η Περιφέρεια που διαθέτει περισσότερους από δύο Ομίλους Ροταράκτ πρέπει να εκλέξει έναν
Εκπρόσωπο Ροταράκτ της Περιφέρειας μεταξύ των μελών των Ομίλων. Η μέθοδος εκλογής ορίζεται
από τα μέλη του Ροταράκτ και εγκρίνεται από την Επιτροπή Ροταράκτ της Περιφέρειας και τον
Διοικητή της Περιφέρειας. Ο εκπρόσωπος Ροταράκτ της Περιφέρειας πριν αναλάβει το αξίωμά του,
πρέπει να έχει διατελέσει Πρόεδρος ενός Ομίλου Ροταράκτ ή μέλος της Επιτροπής Ροταράκτ της
Περιφέρειας για μια πλήρη θητεία.
ββ Σε Περιφέρεια όπου υπάρχει μόνο ένας Όμιλος Ροταράκτ, ο Εκπρόσωπος Ροταράκτ της Περιφέρειας,
πρέπει να είναι ο πλέον πρόσφατος διαθέσιμος πΠρόεδρος του Ομίλου Ροταράκτ.
γγ Ο Εκπρόσωπος Ροταράκτ της Περιφέρειας δέχεται την καθοδήγηση και τη νουθεσία του Ροταριανού
Διοικητή και πρέπει να συνεργάζεται με την Επιτροπή Ροταράκτ της Περιφέρειας και άλλες σχετικές
ροταριανές Επιτροπές της Περιφέρειας.
δδ Ο Εκπρόσωπος Ροταράκτ της Περιφέρειας σε συνεργασία με τους άλλους αξιωματούχους της
Περιφέρειας πρέπει να:
1. συντάσσει και διανέμει ένα ενημερωτικό δελτίο του Ροταράκτ της Περιφέρειας,
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2. προγραμματίζει, οργανώνει και πραγματοποιεί ένα Συνέδριο Ροταράκτ της Περιφέρειας,
3. ενθαρρύνει την παρακολούθηση και την συμμετοχή των αξιωματούχων των Ομίλων Ροταράκτ,
των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των Προέδρων των Επιτροπών στο Ροταριανό
Συνέδριο της Περιφέρειας, καθώς και σε όλες τις εκπαιδευτικές συναντήσεις σε επίπεδο
Περιφέρειας,
4. προωθεί το Ροταράκτ και τις προσπάθειες επέκτασής του στην Περιφέρεια,
5. προγραμματίζει και εφαρμόζει δράσεις προσφοράς (εάν έχουν εγκριθεί από τα 3/4 των Ομίλων
Ροταράκτ της Περιφέρειας),
6. παρέχει συμβουλές και υποστήριξη στους Ομίλους Ροταράκτ για την υλοποίηση των δράσεών
τους,
7. βοηθά και συντονίζει τις από κοινού δράσεις Ρόταρυ και Ροταράκτ στην Περιφέρεια,
8. συντονίζει τις ενέργειες για δημόσιες σχέσεις για το Ροταράκτ σε επίπεδο Περιφέρειας,
9. προγραμματίζει και υλοποιεί ένα σχέδιο εκπαίδευσης για τους Αξιωματούχους του Ροταράκτ
στην Περιφέρεια,
εε Κάθε διαφορά κατά την διαδικασία των αρχαιρεσιών πρέπει να λύνεται σε τοπικό επίπεδο σε
συνεργασία με τον Διοικητή της Περιφέρειας και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ροταράκτ της
Περιφέρειας. Το Διεθνές Ρόταρυ δεν επεμβαίνει.
25. Συναντήσεις Ροταράκτ σε επίπεδο ανώτερο από αυτό του Ομίλου:
αα Ο σκοπός των συναντήσεων των Ομίλων Ροταράκτ σε επίπεδο Περιφέρειας, είναι η προώθηση των
έργων προσφοράς προς την κοινότητα, η αύξηση της διεθνούς κατανόησης και η ενίσχυση της
επαγγελματικής ανάπτυξης στα πλαίσια της φιλίας και της συναδελφικότητας.
ββ Οι συναντήσεις μελών των Ομίλων Ροταράκτ σε επίπεδο ανώτερο του Ομίλου δεν πρέπει να έχουν
καμιά νομοθετική εξουσία, ούτε πρέπει να είναι έτσι οργανωμένες ώστε να φαίνεται ότι έχουν κάποια
τέτοια εξουσία. Πάντως, σε αυτές τις συναντήσεις μπορούν να εκφραστούν ιδέες ως συμβουλευτικές
παρατηρήσεις για όσους συμμετέχουν στην διοίκηση της Περιφέρειας ή σε άλλα επίπεδα διοίκησης
του Ροταράκτ.
γγ Στη συνάντηση Ροταράκτ της Περιφέρειας, απαιτείται πλειοψηφία 3/4 των Ομίλων Ροταράκτ της
Περιφέρειας για να αποφασίσουν την ανάληψη ενός έργου προσφοράς στην Περιφέρεια και για να
ιδρύσουν ένα ταμείο Ροταράκτ, που θα χρηματοδοτήσει αυτό το έργο. Οι συνεισφορές στο ταμείο
αυτό πρέπει να είναι εθελοντικές. Ένα παρόμοιο έργο και το αντίστοιχο κεφάλαιο πρέπει να εγκριθεί
από τον Διοικητή. Συγκεκριμένα σχέδια και οδηγίες για την διαχείριση του έργου αυτού, καθώς και
η χρήση των οικονομικών θα πρέπει επίσης να τύχουν της έγκρισης του Διοικητή και των 3/4 των
Ομίλων Ροταράκτ στην Περιφέρεια. Ο Διοικητής πρέπει να ορίσει μια Επιτροπή Οικονομικών της
Περιφέρειας, υπεύθυνη για την συλλογή και την διαχείριση των οικονομικών πόρων της Περιφέρειας.
Η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον έναν Ροταράκτορα και έναν Ροταριανό
από την Επιτροπή Ροταράκτ της Περιφέρειας. Το ποσό για το έργο προσφοράς της Περιφέρειας
πρέπει να είναι κατατεθειμένο σε τραπεζικό λογαριασμό, όπου να φαίνεται με σαφήνεια ότι το
ποσό αυτό είναι περιουσία της οργάνωσης Ροταράκτ της Περιφέρειας και όχι προσωπική περιουσία
κάποιου Ροταράκτορα ή κάποιου Ομίλου Ροταράκτ.
δδ Όλες οι Ροταράκτ δραστηριότητες σε επίπεδο Περιφέρειας πρέπει να χρηματοδοτούνται από τους
Ομίλους Ροταράκτ της Περιφέρειας. Έξοδα συναντήσεων Ομίλων Ροταράκτ της Περιφέρειας δεν
καλύπτονται από το Διεθνές Ρόταρυ. Το κόστος αυτών των συναντήσεων πρέπει να είναι το ελάχιστο
και μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων των συμμετεχόντων.
26. Δραστηριότητες Ροταράκτ σε επίπεδο ανώτερο από αυτό της Περιφέρειας
αα Διαπεριφερειακά έργα προσφοράς Ροταράκτ. Έργα προσφοράς επιχορηγούμενα από το Ροταράκτ
με την συμμετοχή Ομίλων από δύο ή περισσότερες Περιφέρειες, μπορούν να υλοποιηθούν υπό τις
εξής προϋποθέσεις:
1. από την φύση τους και τον σκοπό τους να βρίσκονται εντός των δυνατοτήτων των Ομίλων και των
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Ροταρακτόρων των Περιφερειών, ώστε να τα αναλάβουν με επιτυχία χωρίς να παρεμβαίνουν ή να
παρακάμπτουν τους Ομίλους ως προς τον σκοπό και την αποτελεσματικότητα των δράσεών τους,
2. θα ξεκινήσει μόνο όταν ο Εκπρόσωπος Ροταράκτ της κάθε εμπλεκόμενης Περιφέρειας έχει
συμφωνήσει για αυτό το από κοινού έργο και τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των Ομίλων κάθε
εμπλεκόμενης Περιφέρειας,
3. θα ξεκινήσει αφού υπάρχει η έγκριση του Διοικητή κάθε εμπλεκόμενης Περιφέρειας,
4. πρέπει να βρίσκεται κάτω από την άμεση επίβλεψη των Εκπροσώπων Ροταράκτ των εμπλεκομένων
Περιφερειών. Η επιστασία των οικονομικών πόρων που προσφέρθηκαν ή συγκεντρώθηκαν για
τέτοια έργα ανήκει στην ευθύνη των Εκπροσώπων των εμπλεκομένων Περιφερειών, μέσω μιας
Επιτροπής Ροταράκτορων από τις εμπλεκόμενες Περιφέρειες, που έχουν οριστεί για να βοηθήσουν
στην διοικητική και οικονομική διαχείριση ενός παρόμοιου έργου,
5. θα ξεκινήσει μόνο αφού οι Εκπρόσωποι Ροταράκτ της Περιφέρειας έχουν από κοινού εξασφαλίσει
την έγκριση του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου,
για την ανάληψη του έργου,
6. η συμμετοχή των Ομίλων Ροταράκτ και /ή μεμονωμένων Ροταρακτόρων είναι εθελοντική και σαφώς
παρουσιάζεται ως τέτοια. Το κόστος συμμετοχής, αν υπάρχει, για έναν Όμιλο ή έναν Ροταράκτορα,
πρέπει να κρατηθεί στα χαμηλότερα κατά το δυνατόν επίπεδα και όχι να θεωρηθεί έμμεσα ή άμεσα
ως κατά κεφαλήν εισφορά ή επιβολή φόρου ή κάτι άλλο
ββ Διαπεριφερειακές Ροταράκτ Οργανώσεις Πληροφόρησης. Οι Περιφέρειες μπορούν να δημιουργήσουν
μια διαπεριφερειακή οργάνωση με σκοπό την διάδοση των πληροφοριών και τη διευκόλυνση της
επικοινωνίας μεταξύ των Ομίλων Ροταράκτ στις ενδιαφερόμενες Περιφέρειες, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. δεν υπάρχει αντίρρηση από τους Διοικητές των εμπλεκομένων Περιφερειών,
2. έχει εξασφαλιστεί η έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα που ενεργεί για λογαριασμό του Διοικητικού
Συμβουλίου του Διεθνούς Ρόταρυ, για την ανάπτυξη και διατήρηση μιας τέτοιας οργάνωσης,
3. η οργάνωση συμμορφώνεται με την πολιτική του Διεθνούς Ρόταρυ ή υπόκειται σε λύση από τον
Γενικό Γραμματέα για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ρόταρυ,
4. κάθε μέλος της Περιφέρειας εκπροσωπείται από τον Εκπρόσωπο Ροταράκτ της Περιφέρειάς του.
Κάθε Εκπρόσωπος Ροταράκτ Περιφέρειας μπορεί να διορίσει πληρεξούσιο από την οργάνωση της
Περιφέρειάς του, εάν κρίνει χρήσιμο, για να φέρει σε πέρας τις δραστηριότητες της διαπεριφερειακής
οργάνωσης.
5. οι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι δράσεις της οργάνωσης (π.χ. έκδοση και
διανομή ευρετηρίων των Ομίλων και ενημερωτικών δελτίων, διάδοση πληροφοριών σχετικά με το
πρόγραμμα Ροταράκτ, γενική αλληλογραφία) πρέπει να εξασφαλιστούν μόνο εθελοντικά,
6. η οργάνωση δεν έχει εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις, ούτε να νομοθετεί, εκτός από αποφάσεις
που αφορούν τις δραστηριότητες της οργάνωσης, για τις οποίες κάθε Περιφέρεια - μέλος (όπως
εκπροσωπείται από τον Εκπρόσωπο Ροταράκτ της Περιφέρειας) έχει μία ψήφο.
γγ Διαπεριφερειακές Συναντήσεις Ροταράκτ
1. Συναντήσεις μελών Ομίλων Ροταράκτ από περισσότερες από μια Περιφέρειες, κυρίως από
Περιφέρειες διαφορετικών χωρών, λαμβάνουν χώρα υπό την αιγίδα του φιλοξενούντος Διοικητή
και της Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Εκπρόσωπο Ροταράκτ της
φιλοξενούσης Περιφέρειας. Αυτές οι συναντήσεις υπόκεινται σε προέγκριση των Διοικητών
των εμπλεκομένων Περιφερειών. Οι προσκλήσεις προς τους Διοικητές για να διοργανώσουν
διαπεριφερειακές συναντήσεις Ροταράκτ, πρέπει να συνοδεύονται από:
αα πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία, τον τόπο, τον σκοπό, τις υποδομές, το πρόγραμμα και
τους συμμετέχοντες στην προτεινόμενη συνάντηση,
ββ αντίγραφο του προϋπολογισμού της προβλεπόμενης συνάντησης με την διαβεβαίωση ότι οι
χορηγοί είναι σε θέση και θα διασφαλίσουν την συμβατική τους υποχρέωση και τις οικονομικές
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή την συνάντηση,
γγ διαβεβαίωση ότι ο προγραμματισμός και η πραγματοποίηση της προτεινόμενης συνάντησης θα
υπόκειται στην άμεση επίβλεψη Ροταρακτόρων και Ροταριανών,
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2. Ο φιλοξενών Όμιλος ή η Περιφέρεια πρέπει να έχει προβλέψει ασφαλιστική κάλυψη για αστική
ευθύνη που να καλύπτει διαπεριφερειακές συναντήσεις Ροταράκτ, με καλύψεις και όρια σύμφωνα
με την γεωγραφική περιοχή που γίνεται η συνάντηση. Αποδεικτικό αυτής της ασφαλιστικής κάλυψης
πρέπει να δοθεί στο Διεθνές Ρόταρυ ή στον Διοικητή κάθε συμμετέχουσας Περιφέρειας, εφόσον
ζητηθεί.
3. Ο Εκπρόσωπος Ροταράκτ της Περιφέρειας πρέπει να ενημερώσει το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Διεθνούς Ρόταρυ, αρμόδιο της Ζώνης.
27. Εκπαίδευση σε θέματα Ηγεσίας
αα Όλοι οι Αξιωματούχοι των Ομίλων Ροταράκτ πρέπει να έχουν παρακολουθήσει εκπαίδευση ηγεσίας
σε επίπεδο Περιφέρειας για Αξιωματούχους Ροταράκτ. Το σεμινάριο ηγεσίας διαρκεί μία με δύο
ημέρες και οργανώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας και τον
Εκπρόσωπο Ροταράκτ της Περιφέρειας και αφορά όλους τους Αξιωματούχους των Ομίλων, μέλη
των Διοικητικών Συμβουλίων και Προέδρους Επιτροπών των Ομίλων. Το κόστος καλύπτεται από
τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο ή εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν από κοινού από τον ανάδοχο
Ροταριανό Όμιλο, την Περιφέρεια και τους συμμετέχοντες Ροταράκτορες.
ββ Όλοι οι εψΔιοικητές ενθαρρύνονται να παρέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση στους εψΠροέδρους
των Ομίλων Ροταράκτ και όπου είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί η εκπαίδευση αυτή ως μέρος του
προγράμματος της Συνέλευσης της Ροταριανής Περιφέρειας.
28. Χρηματοδότηση του προγράμματος Ροταράκτ:
αα Όλοι οι ανάδοχοι Ροταριανοί Όμιλοι πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 50 δολαρίων ΗΠΑ ως τέλος
ίδρυσης κάθε νέου Ομίλου Ροταράκτ.
ββ Οι Ροταράκτορες πρέπει να καταβάλουν ετήσια συνδρομή στον Όμιλο Ροταράκτ για να καλυφτούν
τα διοικητικά έξοδα του Ομίλου.
γγ Κάθε εγγραφή, συνδρομή ή εισφορά μελών του Ομίλου Ροταράκτ πρέπει να είναι προσωπική και
να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη των διαχειριστικών εξόδων του Ομίλου. Πόροι
για δραστηριότητες και έργα που αναλαμβάνουν οι Όμιλοι Ροταράκτ πρέπει να καλύπτονται από
τους Ομίλους, πέραν της εγγραφής, της συνδρομής ή της εισφοράς και πρέπει να κατατίθενται σε
ξεχωριστό λογαριασμό. Λεπτομερής έλεγχος από εξειδικευμένο άτομο γίνεται κάθε χρόνο για τις
οικονομικές συναλλαγές.
δδ Ο Όμιλος Ροταράκτ είναι υπεύθυνος για την εύρεση οικονομικών πόρων για την ολοκλήρωση των
προγραμμάτων του Ομίλου.
εε Οι Όμιλοι Ροταράκτ δεν θα πρέπει να ζητούν οικονομική βοήθεια από τους Ροταριανούς Ομίλους ή
από άλλους Ομίλους Ροταράκτ. Οι ανάδοχοι Ροταριανοί Όμιλοι μπορούν να προσφέρουν οικονομική
υποστήριξη ύστερα από κοινή συμφωνία.
ζζ Η συμμετοχή στις δαπάνες για έργα προσφοράς της Περιφέρειας Ροταράκτ πρέπει να είναι
εθελοντική και δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική για τον Ροταράκτορα ή τον Όμιλο Ροταράκτ.
ηη Το Διεθνές Ρόταρυ δεν καλύπτει μέρος των εξόδων από τις συναντήσεις Ομίλων Ροταράκτ ή ομάδων
Ομίλων Ροταράκτ, με εξαίρεση το ετήσιο προ –Συνέδριο Ροταράκτ.
θθ Οι ανάδοχοι Ροταριανοί Όμιλοι πρέπει να ενθαρρύνουν την παρουσία και να καταβάλουν τα έξοδα
συμμετοχής των Αξιωματούχων των Ομίλων Ροταράκτ, των Προέδρων και των Προέδρων των
Επιτροπών, σε όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια ηγεσίας που γίνονται σε επίπεδο Περιφέρειας (ή αν
το επιβάλλουν οι περιστάσεις, τα έξοδα αυτών των συναντήσεων μπορούν να καταβάλλονται από
κοινού, μετά από σύμφωνη γνώμη, από τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο, την Ροταριανή Περιφέρεια
και τους συμμετέχοντες Ροταράκτορες).
ιι Η Ροταριανή Περιφέρεια καλύπτει τα έξοδα των Εκπροσώπων Ροταράκτ της Περιφέρειας σε επίπεδο
Περιφέρειας ή Διαπεριφερειακής συνάντησης σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ηγεσίας.
κκ Στις συνεστιάσεις των Ροταριανών Ομίλων και της Ροταριανής Περιφέρειας, όπου προσκαλούνται να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέλη Ομίλων Ροταράκτ, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί ασφαλιστική
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κάλυψη για το ταξίδι, ατύχημα και αστική ευθύνη, για την προστασία του Ροταριανού Ομίλου και της
Περιφέρειας έναντι κάθε πιθανής νομικής ή ηθικής ευθύνης και υποχρέωσης.
λλ Η Περιφέρεια πρέπει να έχει προβλέψει πόρους για την κάλυψη των διαχειριστικών δαπανών της
Επιτροπής Ροταράκτ της Περιφέρειας.
29. Για λόγους αρχής δεν επιτρέπεται στους Ομίλους Ροταράκτ να γίνουν μέλη ή να συνενωθούν με άλλες
οργανώσεις, ανεξάρτητα από τους σκοπούς αυτών των οργανώσεων.
30. Οι Πρόεδροι των Ομίλων Ροταράκτ πρέπει να υποβάλλουν κάθε χρόνο, μέσω του member access,
στο Διεθνές Ρόταρυ, ενημερωμένες καταστάσεις μελών, όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου και τις
31 Μαρτίου. Αυτές οι καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
και το φύλο κάθε Ροταράκτορα του Ομίλου. Οι Όμιλοι Ροταράκτ που δεν υποβάλλουν ενημερωμένες
καταστάσεις στο Διεθνές Ρόταρυ για δύο συνεχή χρόνια, παύουν να υφίστανται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρεί και τροποποιεί, εφόσον κρίνει απαραίτητο, την Δήλωση
Πολιτικής του Ροταράκτ, το Πρότυπο Καταστατικό Ομίλου Ροταράκτ και τον Πρότυπο Εσωτερικό
Κανονισμό Ομίλου Ροταράκτ.
Η Δήλωση Πολιτικής του Ροταράκτ είναι απόσπασμα του Κώδικα Πολιτικών του Ρόταρυ, άρθρο
41.020 και υπόκειται σε τροποποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ρόταρυ. Για
την πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνούς
Ρόταρυ στην διεύθυνση: www.rotary.org/RIdocuments/en pdf/code ri current.pdf
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΟΜΙΛΟΥ ΡΟΤΑΡΑΚΤ
ΑΡΘΡΟ Ι: ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Το όνομα αυτής της Οργάνωσης θα είναι Όμιλος Ροταράκτ ………….

ΑΡΘΡΟ ΙΙ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο σκοπός του Ροταράκτ είναι να παρέχει μια ευκαιρία σε νέους άνδρες και γυναίκες να αυξήσουν
τη γνώση και τις ικανότητες εκείνες που θα τους βοηθήσουν στην προσωπική τους εξέλιξη, να
απευθυνθούν στις υλικές και κοινωνικές ανάγκες της κοινότητάς τους και να καλυτερεύσουν τις σχέσεις
των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα πλαίσιο φιλίας και προσφοράς υπηρεσιών.
Οι στόχοι του Ροταράκτ είναι:
1. Να αναπτύξει τις επαγγελματικές και ηγετικές ικανότητες,
2. Να δώσει έμφαση στο σεβασμό για τα δικαιώματα των άλλων καθώς και στην προώθηση ηθικών
προτύπων και την αξιοπρέπεια κάθε χρήσιμου επαγγέλματος,
3. Να αναγνωρίσει την αξιοπρέπεια και την αξία όλων των χρήσιμων απασχολήσεων ως ευκαιριών για
υπηρεσία.
4. Να προσφέρει σε νέους ανθρώπους ευκαιρίες να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και τα προβλήματα
της κοινότητας και του κόσμου μας,
5. Να προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας με τους ανάδοχους Ροταριανούς Ομίλους,
6. Να παρακινήσει τους νέους ανθρώπους για πιθανή συμμετοχή τους στο Ρόταρυ.

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ: ΑΝΑΔΟΧΗ

1. Ο ανάδοχος του Ομίλου Ροταράκτ ………… είναι ο Ροταριανός Όμιλος …………., ο οποίος, μέσα
από μια Επιτροπή, ο αριθμός των μελών της οποίας θα καθορισθεί από τον Όμιλο, θα παρέχει
καθοδήγηση και θα έχει υποχρέωση υποστήριξης του Ομίλου Ροταράκτ. Η συνεχής καλή εξέλιξη του
Ομίλου Ροταράκτ θα εξαρτηθεί από τη συνεχή ενεργή συμμετοχή του πατρικού Ροταριανού Ομίλου.
2. Η βάση της Οργάνωσης θα είναι νέοι άνδρες και γυναίκες που είναι αφοσιωμένα στους σκοπούς
του προγράμματος Ροταράκτ και θέλουν να αναπτύξουν σχέσεις με τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο.
Όταν ένα πανεπιστήμιο ή άλλο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα βρίσκεται στην περιοχή του αναδόχου
Ροταριανού Ομίλου, τότε οι φοιτητές κάθε ιδρύματος μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την
ίδρυση του Ομίλου. Αυτός ο Όμιλος δεν αποτελεί τμήμα του αναδόχου Ροταριανού Ομίλου και ούτε
ο Όμιλος, ούτε τα μέλη του δεν τυγχάνουν αντιστοίχων δικαιωμάτων ή προνομίων.
3. Ο Όμιλος είναι μη-πολιτική και μη-θρησκευτική Οργάνωση.
4. Σε περίπτωση που παύσει η λειτουργία του ανάδοχου Ροταριανού Ομίλου ο Διοικητής της
ροταριανής Περιφέρειας φροντίζει να ορίσει άλλον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο. Εάν δεν μπορεί να
βρεθεί άλλος Όμιλος εντός 180 ημερών, τότε παύει η λειτουργία και του Ομίλου Ροταράκτ.

ΑΡΘΡΟ IV: ΜΕΛΗ

1. Μέλη του Ομίλου μπορούν να γίνουν νέοι άνδρες και γυναίκες καλού χαρακτήρα και ηγετικών
δυνατοτήτων ανάμεσα στις ηλικίες 18 και 30*. Συνιστάται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, να υπάρχουν
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15 ιδρυτικά μέλη, όταν πρόκειται για νέο Όμιλο.
2. Ο τρόπος επιλογής των μελών καθορίζεται από τον Όμιλο κατόπιν συσκέψεως με τον ανάδοχο
Ροταριανό Όμιλο. Η μέθοδος επιλογής των μελών σε Ομίλους Ροταράκτ που βρίσκονται εντός
πανεπιστημίων** πρέπει να τύχει της αποδοχής των αρχών του πανεπιστημίου.
3. Κάθε μέλος του Ομίλου Ροταράκτ …………. θα παρακολουθεί τουλάχιστον το 60% των τακτικών
συναντήσεων ετησίως. Η απουσία από την τακτική συνάντηση επιτρέπεται ως ακολούθως: το μέλος
μπορεί να παρακολουθήσει συνάντηση άλλου Ομίλου Ροταράκτ ή Ροταριανού Ομίλου εντός δύο
εβδομάδων πριν ή μετά την απουσία του ή ακόμη μπορεί να συμψηφιστεί με παρακολούθηση και
συμμετοχή σε κάποια δράση προσφοράς του Ομίλου ή σε κάποια εκδήλωση του αναδόχου Ομίλου ή
συνάντηση που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Όλοι οι υπότροφοι του Ροταριανού Ιδρύματος που έχουν την προβλεπόμενη ηλικία, όπως ορίζεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ροταράκτ, μπορούν να λάβουν την ιδιότητα του επισκέπτη –
μέλους σε Όμιλο Ροταράκτ κατά την διάρκεια των σπουδών τους σε κάποια άλλη χώρα.
5. Η ιδιότητα του μέλους διακόπτεται εάν: (α) αν το μέλος δεν παρακολουθεί τακτικά τις συναντήσεις,
εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο δώσει άδεια για συγκεκριμένο λόγο, (β) ο Όμιλος παύσει να
λειτουργεί και (γ) στις 30 Ιουνίου της Ροταράκτ χρονιάς που το μέλος συμπληρώνει τα 30 του χρόνια
6. Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να τερματιστεί: (α) αν το μέλος δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
ιδιότητάς του ή (β) για αιτία που ψηφίζεται από τουλάχιστον τα 2/3 της Γενικής Συνέλευσης των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟ V: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ο Όμιλος θα συναντιέται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, όπως προβλέπεται από τον Εσωτερικό
Κανονισμό, σε τόπο και ώρα κατάλληλα για τη διευκόλυνση των μελών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό.
3. Το Διεθνές Ρόταρυ απαιτεί από ένα ή περισσότερα μέλη του ανάδοχου Ροταριανού Ομίλου να
παρακολουθούν τις συναντήσεις του Ομίλου Ροταράκτ τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
4. Οι συναντήσεις των μελών και του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διακόπτονται κατά την
περίοδο των εορτών και των διακοπών, σύμφωνα με την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού
Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ακυρώσει μια τακτική συνάντηση αν συμπίπτει
με μια επίσημη αργία ή σε περίπτωση θανάτου ενός μέλους, μιας επιδημίας, μιας καταστροφής που
επιδρά σε όλη την κοινότητα ή μια ένοπλη συμπλοκή στην κοινότητα, που βάζει σε κίνδυνο τη ζωή
των μελών του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ακυρώσει μέχρι 4 συναντήσεις τον χρόνο
για αιτίες που δεν αναφέρονται στο παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι ο Όμιλος δεν ακύρωσε τρεις
συνεχόμενες συναντήσεις.
5. Τα πρακτικά των συναντήσεων του Ομίλου και του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παρέχονται
στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ροταράκτ του αναδόχου Ομίλου για το Ρόταρακτ εντός δύο
εβδομάδων μετά από κάθε συνάντηση.

ΑΡΘΡΟ VI: ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ

1. Οι Αξιωματούχοι του Ομίλου θα είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας και όσοι
επιπλέον προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.
2. Το διοικητικό σώμα του Ομίλου θα είναι ένα Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον
Πρόεδρο, τον πΠρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και όσους επιπλέον
διοικούντες αποφασίσει ο Όμιλος, όλοι εκλεγμένοι ανάμεσα στα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.
_______________________________
* Στις 30 Ιουνίου του Ροταράκτ έτους που ένα μέλος συμπληρώνει την ηλικία των 30 ετών, η ιδιότητα του
μέλους Ροταράκτ παύει.
** Ο όρος «πανεπιστήμιο» χρησιμοποιείται σε αυτό το καταστατικό με σκοπό να συμπεριλαμβάνει όλα τα
ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης.
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Όλες οι αποφάσεις, πολιτικές και δράσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ομίλου θα είναι
υποκείμενες στις διατάξεις αυτού του καταστατικού και της πολιτικής που έχει καθιερωθεί από το
Διεθνές Ρόταρυ και τα μέλη του. Αν πρόκειται για Όμιλο εντός πανεπιστημίου, τότε ισχύουν για
τον Όμιλο οι ίδιοι κανονισμοί και πολιτικές που έχουν καθιερωθεί από τις πανεπιστημιακές αρχές
για όλες τις φοιτητικές οργανώσεις και πανεπιστημιακές δραστηριότητες πέραν του ακαδημαϊκού
προγράμματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τον γενικό έλεγχο των Αξιωματούχων και των Επιτροπών και δύναται,
για καλό σκοπό, να ανακηρύξει μια θέση αξιωματούχου, ως κενή. Σε αυτήν την περίπτωση θα
συστήσει ένα Συμβούλιο Εφέσεων για τις αποφάσεις όλων των Αξιωματούχων και τα πεπραγμένα
όλων των Επιτροπών.
3. Οι εκλογές όλων των Αξιωματούχων και διοικούντων γίνονται ετησίως πριν την 1η Μαρτίου, με
τρόπο συμβατό προς τις τοπικές συνήθειες και διαδικασίες, αλλά σε καμία περίπτωση δε χρειάζεται
κάτι περισσότερο από την απλή πλειοψηφία των παρόντων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών
για τις εκλογές.
Η διάρκεια της θητείας όλων των Αξιωματούχων και διοικούντων είναι ένας χρόνος. Δεν υπάρχουν
διατάξεις για μικρότερης διάρκειας θητεία, εκτός εάν δοθεί άδεια από τον ανάδοχο Όμιλο.
4. Όλοι οι εκλεγμένοι Αξιωματούχοι, διοικούντες και Πρόεδροι Επιτροπών θα εκπαιδεύονται από την
Επιτροπή Περιφέρειας του Ρόταρακτ.

ΑΡΘΡΟ VII: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1. Εντός των πλαισίων όπως αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο 1 του Άρθρου ΙΙΙ, ο Όμιλος
ευθύνεται για τον προγραμματισμό, εξεύρεση οικονομικών πόρων και ολοκλήρωση των δράσεών
του και πρέπει να εξασφαλίσει τα χρήματα, την εργασία και την απαραίτητη δημιουργική φαντασία,
εκτός από τις περιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων που γίνονται από κοινού με άλλες
οργανώσεις, οπότε η ευθύνη για τα παραπάνω μοιράζεται και στις άλλες οργανώσεις.
2. Ο Όμιλος πρέπει να αναλάβει τουλάχιστον δύο προγράμματα προσφοράς υπηρεσιών κάθε χρόνο,
ένα απευθυνόμενο προς την κοινότητα και ένα για την προώθηση της διεθνούς κατανόησης. Σε κάθε
πρόγραμμα πρέπει να συμμετέχουν όλα ή τα περισσότερα μέλη του Ομίλου.
3. Ο Όμιλος θα αναλάβει ένα πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης για τα μέλη του.
4. Είναι υποχρέωση του Ομίλου να βρει τα απαραίτητα κονδύλια για την πραγματοποίηση των
προγραμμάτων του. Δεν πρέπει να δέχεται παρά μόνο περιστασιακή ή τυχαία βοήθεια από τον
ανάδοχο Όμιλο και δεν πρέπει να δέχεται καμία οικονομική παροχή από κανέναν άλλο Ροταριανό
Όμιλο πέραν του ανάδοχου ή Όμιλο Ροταράκτ. Επιπλέον, δεν θα δέχεται οικονομικές παροχές από
φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή οργανώσεις στην κοινότητα άτομα χωρίς να προσφέρει κάποια
υπηρεσία αξίας σε αντάλλαγμα. Όλα τα κονδύλια που συγκεντρώνονται για προγράμματα υπηρεσίας
πρέπει να αναλώνονται γι' αυτό το σκοπό.

ΑΡΘΡΟ VIII: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Από τον Εσωτερικό Κανονισμό θα προβλέπονται οι εξής Μόνιμες Επιτροπές : Εσωτερικής Δράσης,
Διεθνούς δράσης, Κοινοτικής Δράσης, Επαγγελματικής Δράσης, Οικονομικών και όποια άλλη
Επιτροπή μπορεί να φανεί απαραίτητη ή χρήσιμη για τη διοίκηση του Ομίλου.
2. Ο Πρόεδρος, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να διορίσει οποιαδήποτε Ειδική
Επιτροπή θεωρήσει αυτός απαραίτητη, αναφέροντας τα καθήκοντά της κατά την ώρα του διορισμού
της. Η θητεία κάθε τέτοιας Ειδικής Επιτροπής παύει με την ολοκλήρωση των καθηκόντων της, με
την απαλλαγή της από τον Πρόεδρο που τη διόρισε ή με τη λήξη της θητείας του Προέδρου, ότι
προκύψει χρονολογικά πρώτο.

ΑΡΘΡΟ IX: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Κάθε ανάδοχος Ροταριανός Όμιλος ενόψει της ιδρύσεως ενός Ομίλου Ροταράκτ πρέπει να πληρώσει
ένα τέλος αξίας 50 δολαρίων ΗΠΑ για την Χάρτα Αναγνώρισης Ομίλου Ροταράκτ.
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2. Οι συνδρομές και οι συνεισφορές είναι ονομαστικές και είναι μόνο για την εξυπηρέτηση του
κόστους διοίκησης του Ομίλου. Κονδύλια για δραστηριότητες και προγράμματα του Ομίλου πρέπει
να εξοικονομούνται ανεξάρτητα από τις συνδρομές και τις συνεισφορές και να κατατίθενται σε
διαφορετικό λογαριασμό. Ενδελεχής έλεγχος των οικονομικών συναλλαγών του Ομίλου πρέπει να
γίνεται άπαξ του έτους από εξειδικευμένο άτομο.

ΑΡΘΡΟ X:
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Κάθε μέλος του Ομίλου, με την αποδοχή της ιδιότητας του ως μέλους, αποδέχεται τις αρχές του
Ροταράκτ όπως εκφράζονται στους σκοπούς και τους στόχους του και συμφωνεί να συμμορφωθεί
προς το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ομίλου. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις
έχει δικαίωμα στα προνόμια που παρέχει ο Όμιλος. Κανένα μέλος δεν εξαιρείται από την τήρηση του
Καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού με τον ισχυρισμό ότι δεν έχει λάβει αντίγραφό τους.

ΑΡΘΡΟ XI: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

O Όμιλος θα υιοθετήσει τον «Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Ομίλου Ροταράκτ» με όποιες
τροποποιήσεις είναι συμβατές με το παρόν Καταστατικό και είναι απαραίτητες για την διοίκηση του
Ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές θα υιοθετηθούν σε συμφωνία με τη διαδικασία
τροποποιήσεων, όπως αυτή περιγράφεται στο «Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Ομίλου Ροταράκτ».

ΑΡΘΡΟ XII: ΕΜΒΛΗΜΑ ΡΟΤΑΡΑΚΤ

1. Το έμβλημα του Ρόταρακτ προορίζεται για την αποκλειστική χρήση και αποτελεί προνόμιο των
μελών του Ρόταρακτ. Κάθε μέλος του Ομίλου έχει δικαίωμα να φέρει ή να επιδεικνύει το έμβλημα με
αξιοπρεπή τρόπο κατά τη διάρκεια της ιδιότητάς του ως μέλος. Το δικαίωμα αυτό λήγει όταν παύει η
ιδιότητα του μέλους ή παύσει η λειτουργία του Ομίλου.
2. Όταν φέρεται από μέλη του Ομίλου, το έμβλημα μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς περαιτέρω
πληροφόρηση. Όταν, όμως, το σήμα χρησιμοποιείται για εκπροσώπηση του Ομίλου, τότε το όνομα
του Ομίλου πρέπει να εμφανίζεται μαζί με το σήμα.

ΑΡΘΡΟ ΧIΙΙ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Όμιλος θα υφίσταται για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζει τη λειτουργία του σύμφωνα με τις
προβλέψεις του παρόντος Καταστατικού και της πολιτικής που διέπει το Ροταράκτ και έχει θεσπιστεί από
το Διεθνές Ρόταρυ ή μέχρι να παύσει η λειτουργία του Ομίλου (α) με δική του απόφαση και ενέργειες,
(β) από τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο με την απόσυρση της αναδοχής, μετά από διαβούλευση με τον
Διοικητή της Περιφέρειας και τον Εκπρόσωπο Ροταράκτ της Περιφέρειας ή (γ) από το Διεθνές Ρόταρυ,
όταν ο Όμιλος δεν δύναται να λειτουργεί σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό ή από κάποια άλλη αιτία.
Όταν παύσει ο Όμιλος, όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια σχετικά με το όνομα του Ροταράκτ και το
έμβλημα, πρέπει να εγκαταλειφθούν από τον Όμιλο και τα μέλη του, ατομικά και συλλογικά. Ο Όμιλος
Ροταράκτ παραχωρεί το αποθεματικό του στον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο.

ΑΡΘΡΟ ΧIV: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς
Ρόταρυ. Επιπλέον, όλες οι τροποποιήσεις στον «Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Ομίλου Ροταράκτ» που
υιοθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ρόταρυ, αυτομάτως τροποποιούν το παρόν
Καταστατικό.
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ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΟΜΙΛΟΥ ΡΟΤΑΡΑΚΤ
Εσωτερικός Κανονισμός Ροταράκτ Ομίλου ……..

ΑΡΘΡΟ Ι: ΕΚΛΟΓΕΣ

1. Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου γίνονται κάθε χρόνο μέχρι την 1η Μαρτίου. Το Ροταράκτ έτος συμπίπτει με το Ροταριανό έτος.
Αυτοί που εκλέγονται αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Ιουλίου.
2. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς. Οι υποψήφιοι ψηφίζονται στην τακτική συνάντηση αμέσως
μετά από τη συνάντηση κατά την οποία υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες. Η ψηφοφορία είναι μυστική.
Εκλέγονται οι υποψήφιοι που παίρνουν τις περισσότερες ψήφους από τα μέλη που είναι παρόντα και
οικονομικά τακτοποιημένα.
3. Επιπλέον του Πρόεδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία, θα εκλέγονται και άλλα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ ΙΙ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

1. Πρόεδρος: Ο Πρόεδρος θα προεδρεύει σε όλες τις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις του Ομίλου και
του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος με την έγκρισή του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει όλες τις
Μόνιμες και Ειδικές Επιτροπές και σε περίπτωση κενής θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει, με
την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου αυτή τη θέση με διορισμό μέχρι τις επόμενες εκλογές. Είναι ex officio
μέλος όλων των Επιτροπών. Διατηρεί επαφή με τον ανάδοχο Όμιλο και τον Ροταράκτ Εκπρόσωπο για να
επιβεβαιώσει ότι είναι ενημερωμένοι για όλα τα πεπραγμένα του Ομίλου.
2. Αντιπρόεδρος: Διαδέχεται τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύμματος του δευτέρου για οποιονδήποτε λόγο
και κατά την απουσία του, προεδρεύει στις συναντήσεις του Ομίλου και του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Γραμματέας: Τηρεί όλα τα αρχεία του Ομίλου και τα πρακτικά των συναντήσεων του Ομίλου και του
Διοικητικού Συμβουλίου και παρέχει αντίγραφα των πρακτικών στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ροταράκτ
του ανάδοχου Ροταριανού Ομίλου.
4. Ταμίας: Έχει την επιμέλεια όλων των οικονομικών του Ομίλου, κρατά τα απαραίτητα παραστατικά και
καταθέτει τα ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε κάθε
συνάντηση ενημερώνει για τα οικονομικά του Ομίλου και πρέπει να διατηρεί όλα τα παραστατικά για
έλεγχο, όποτε του ζητηθεί, από κάθε μέλος του Ομίλου. Όλες οι εκταμιεύσεις πρέπει να ελέγχονται και να
φέρουν την υπογραφή δύο εξουσιοδοτημένων αξιωματούχων.

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ : ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Οι συναντήσεις του Ομίλου γίνονται τουλάχιστον δύο φορές το μήνα και του Διοικητικού Συμβουλίου
τουλάχιστον μια φορά, σε χρόνο και τόπο κατάλληλο για τη διευκόλυνση των μελών.
2. Η πλειοψηφία των οικονομικά τακτοποιημένων μελών συνιστά απαρτία σε κάθε τακτική ή έκτακτη
συνάντηση του Ομίλου. Τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων ένα είναι Πρόεδρος ή ο
Αντιπρόεδρος, συνιστούν απαρτία στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ IV: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1. Η εγγραφή για κάθε νέο μέλος είναι ……….. ευρώ. Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε ………ευρώ.
2. Όλες οι συνδρομές και συνεισφορές πρέπει να έχουν πληρωθεί για να θεωρείται ένα μέλος οικονομικά
τακτοποιημένο.

ΑΡΘΡΟ V: ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ο Πρόεδρος, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζει τις ακόλουθες Μόνιμες Επιτροπές :
1. Εσωτερικής δράσης: είναι υπεύθυνη για τις παρουσίες των μελών, τη διατήρηση και την εισδοχή νέων
μελών, τα προγράμματα, τη συναδέλφωση, τις δημόσιες σχέσεις και ό,τι άλλο θέμα θεωρηθεί σχετικό.
2. Διεθνούς δράσης: είναι αρμόδια για τη γνώση και κατανόηση των διεθνών αναγκών και προβλημάτων
και την ανάπτυξη δράσεων που προωθούν τη διεθνή κατανόηση και καλή θέληση προς όλους τους
ανθρώπους.
3. Κοινοτικής δράσης: είναι υπεύθυνη για τη γνώση και κατανόηση των αναγκών στην κοινότητα και για
την ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων για την προσφορά υπηρεσιών προς την κοινότητα.
4. Επαγγελματικής δράσης: είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη ενός προγράμματος που θα παρέχει
πληροφορίες σχετικά με ένα ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων και επαγγελμάτων και
για την ενίσχυση της αντίληψης και της αποδοχής υψηλών ηθικών αξιών στην επιχειρηματική και
επαγγελματική ζωή.
5. Οικονομικών: είναι υπεύθυνη για την ανακάλυψη τρόπων και μέσων χρηματοδότησης των
δραστηριοτήτων του Ομίλου σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή.
Οι Επιτροπές Διεθνούς και Εσωτερικής Δράσης πρέπει η καθεμία να έχει την υποχρέωση να ξεκινήσει και
να προγραμματίσει μια μεγάλη δραστηριότητα στον τομέα της κάθε χρόνο, η οποία θα εμπλέξει όλα ή το
μεγαλύτερο μέρος των μελών του Ομίλου.

ΑΡΘΡΟ VI: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με την πλειοψηφία των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών σε οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη συνάντηση του Ομίλου όπου υπάρχει απαρτία,
με την προϋπόθεση ότι θα έχει υπάρξει προειδοποίηση για τη σχετική ψηφοφορία τουλάχιστον 14
ημέρες νωρίτερα σε συνάντηση του Ομίλου όπου επίσης υπάρχει απαρτία, και την προϋπόθεση ότι η
τροποποίηση αυτή έχει εγκριθεί από τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο.
2. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός δεν μπορεί να αντικρούει τις διατάξεις του Καταστατικού του Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεωρεί και τροποποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν κρίνει
απαραίτητο, την Δήλωση Πολιτικής για το Ροταράκτ, το Πρότυπο Καταστατικό Ομίλου Ροταράκτ και
τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Ομίλου Ροταράκτ.
Το Πρότυπο Καταστατικό Ομίλου Ροταράκτ και ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Ομίλου
Ροταράκτ υπόκεινται σε αλλαγές από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ρόταρυ. Για να
βρείτε τις πλέον ενημερωμένες εκδόσεις, παρακαλώ επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/661en.pdf

661-EN—(1012)
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ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ ΡΟΤΑΡΑΚΤ
Αυτό το έντυπο χρησιμοποιείται για να ενημερώνεται επίσημα το Διεθνές Ρόταρυ για την δημιουργία ενός
Ομίλου Ροταράκτ. Προκειμένου να λάβει ένας Όμιλος την Χάρτα Αναγνώρισης από το Διεθνές Ρόταρυ, πρέπει
να συνεργαστεί με τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο και να συμπληρώσει όλα τα ακόλουθα βήματα:
1. Συμπληρώστε αυτό το έντυπο αναφέροντας το όνομα κάθε ιδρυτικού μέλους.
2. Λάβετε την υπογραφή του Διοικητή της Περιφέρειας και του Προέδρου του ανάδοχου Ροταριανού Ομίλου.
Αν υπάρχουν άνω του ενός ανάδοχοι Ροταριανοί Ομιλοι, πρέπει να υπογράψουν όλοι οι Πρόεδροι.
Σημείωση : Το Διεθνές Ρόταρυ δεν θα προχωρήσει την διαδικασία εάν λείπει κάποια υπογραφή.
3. Κάντε φωτοαντίγραφα του υπογεγραμμένου εντύπου και μοιράστε το στον Όμιλο Ροταράκτ, στον
ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο, στον Διοικητή της Περιφέρειας, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ροταράκτ της
Περιφέρειας και στον Εκπρόσωπο Ροταράκτ της Περιφέρειας για να το συμπεριλάβουν στο αρχείο τους.
4. Στείλτε το παρόν συμπληρωμένο έντυπο μαζί με 50 δολάρια ΗΠΑ ως τέλος εγγραφής (με δικαιούχο το
«Διεθνές Ρόταρυ» και με αναφορά στο όνομα του Ομίλου) στο Διεθνές Γραφείο του Διεθνούς Ρόταρυ που
είναι αρμόδιο για την περιοχή σας (βλέπε στο Εγχειρίδιο Ροταράκτ για τα στοιχεία της καταβολής). Εάν
η πληρωμή γίνει ηλεκτρονικά ή μέσω τράπεζας, τότε επισυνάψατε αντίγραφο της πληρωμής στο παρόν
έντυπο.
Αφού λάβει ολοκληρωμένη πληροφόρηση, το Διεθνές Ρόταρυ θα ταχυδρομήσει την Χάρτα Αναγνώρισης
στον Πρόεδρο του ανάδοχου Ροταριανού Ομίλου. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ανάδοχοι Ροταριανοί Όμιλοι, η
Χάρτα θα σταλεί στον πρώτο Όμιλο που αναφέρεται στο έντυπο. Παρακαλώ, υπολογίσατε τέσσερις εβδομάδες
για αυτή την διαδικασία.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την διαδικασία Αναγνώρισης, παρακαλώ απευθυνθείτε στο
rotaract@rotary.org
Όνομα Ομίλου Ροταράκτ

Περιφέρεια

Ταχυδρομική Διεύθυνση Ομίλου Ροταράκτ
Πόλη

Νομός

Χώρα

Ταχ. Κώδικας

Τηλέφωνο

E-mail

Ιστοσελίδα
Ανάδοχος Ροταριανός Όμιλος
Ημερομηνία Ίδρυσης Ομίλου Ροταράκτ:
(Η ημερομηνία αναφέρεται στο έντυπο Πιστοποίησης )
Είδος Ομίλου:

□

Εντός Πανεπιστημίου

□

______/______/______/
ημέρα / μήνας / έτος

Εντός Κοινότητας

Το Συμβούλιο του Διεθνούς Ρόταρυ συνιστά, χωρίς να είναι δεσμευτικό, να υπάρχουν τουλάχιστον 15
ιδρυτικά μέλη. Όλα τα μέλη πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 30 ετών.
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Όνομα

Αξίωμα (εφόσον υπάρχει)

Σύνολο: Άνδρες __________ Γυναίκες____________
Τα μέλη που αναφέρονται ανωτέρω είναι νέοι ενήλικες με καλό χαρακτήρα και ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι
είναι μεταξύ 18 και 30 ετών. Ο Όμιλος κατανοεί και αποδέχεται το Πρότυπο Καταστατικό Ομίλου Ροταράκτ και
την Δήλωση Πολιτικής του Ροταράκτ, όπως διατυπώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ρόταρυ
(μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση www.rotary.org)

Διασυνδέσεις Ομίλου Ροταράκτ

Θέλετε να συμμετάσχετε σε φιλοξενία επισκεπτών Ροταρακτόρων; □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ
Θέλετε να αλληλογραφήσετε με άλλους Ομίλους Ροταράκτ και να επιτρέπεται σε αυτούς να επικοινωνούν
μαζί σας; □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ
Ο Όμιλός σας έχει αδελφοποιηθεί με άλλον Όμιλο Ροταράκτ; □ ΝΑΙ □ ΟΧΙ
Σε ποια από τις παρακάτω γλώσσες επιθυμείτε να λαμβάνετε αλληλογραφία; (επιλέξτε μία)
□ Αγγλικά □ Γαλλικά □ Ιταλικά □ Ιαπωνικά □ Κορεάτικα □ Πορτογαλικά □ Ισπανικά
□ Επιβεβαιώνουμε ότι Ροταριανοί από τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο θα οριστούν ως σύμβουλοι των
Ροταρακτόρων αυτού του Ομίλου.

Υπογραφές:

Πρόεδρος Ομίλου Ροταράκτ ____________________________
Πρόεδρος ανάδοχου Ροταριανού Ομίλου/ων _______________
Διοικητής Περιφέρειας _________________________________

Λίστα Ελέγχου δικαιολογητικών για Αναγνώριση Ομίλου Ροταράκτ:

□ Αποδοχή του Πρότυπου Καταστατικού Ομίλου Ροταράκτ.
□ Συμπλήρωση Αίτησης Ίδρυσης Ομίλου Ροταράκτ.
□ Υπογραφές στην Αίτηση Αναγνώρισης από τον Πρόεδρο του ανάδοχου Ροταριανού Ομίλου και από τον
Διοικητή της Περιφέρειας.
□ Αποστολή εντύπου στα κεντρικά γραφεία του Διεθνούς Ρόταρυ ή στο αρμόδιο διεθνές γραφείο
συνοδευόμενο από το ποσό των 50 δολαρίων ΗΠΑ ως τέλος Αναγνώρισης.
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ΕΜΒΛΗΜΑ ΡΟΤΑΡΑΚΤ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το έμβλημα του Ροταράκτ είναι σήμα κατατεθέν ιδιοκτησίας του Διεθνούς Ρόταρυ. Οι Όμιλοι και οι
Περιφέρειες μπορούν να κάνουν χρήση του με τα ορθά χαρακτηριστικά και υπόκειται στις οδηγίες χρήσης
των εμβλημάτων του Ρόταρυ, όπως καθορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ρόταρυ.
Συνεργαστείτε με τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε αυτές τις οδηγίες.
Δείτε επίσης το Visual Indentity Guide (Οδηγός Οπτικής Ταυτότητας Δ.Ρ., πρόσφατα μεταφρασμένο από τον
Ρ.Ο. Φιλοθέης) του Διεθνούς Ρόταρυ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σωστή χρήση των
εμβλημάτων του Ρόταρυ.
Κατεβάστε το έμβλημα του Ροταράκτ (διαθέσιμο σε πολλές μορφές) από το www.rotary.org/graphics

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΑΚΤ
Αν ο Όμιλός σας επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα, όπως καρφίτσες, σημαίες, καπέλα, ρουχισμό και άλλα
είδη που φέρουν το έμβλημα του Ροταράκτ, πρέπει να απευθυνθείτε σε σημεία πώλησης εγκεκριμένα από
το Διεθνές Ρόταρυ. Τα εγκεκριμένα σημεία πώλησης θα τα βρείτε στο Παγκόσμιο Ευρετήριο Ροταράκτ, στο
Επίσημο Ευρετήριο του Διεθνούς Ρόταρυ και ηλεκτρονικά στο www.rotary.org/graphics. Αν διαπιστώσετε ότι
εμπορεύματα που φέρουν το έμβλημα πωλούνται από μη εγκεκριμένα άτομα ή επιχειρήσεις, επικοινωνήστε
με το διεθνές γραφείο της περιοχής σας ή το Τμήμα Αδειοδοτήσεων του Διεθνούς Ρόταρυ στο
rilicensing@rotary.org
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΟΜΙΛΟΥ ΡΟΤΑΡΑΚΤ
Οι Όμιλοι Ιντεράκτ ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ιστοσελίδες για να μπορούν να επικοινωνούν με τον
ανάδοχο Ροταριανό τους Όμιλο, άλλους Ομίλους Ιντεράκτ και την κοινότητά τους. Εξετάστε το ενδεχόμενο
να συμπεριλάβετε συνδέσμους στην ιστοσελίδα του Ομίλου σας, του ανάδοχου Ροταριανού Ομίλου και του
Διεθνούς Ρόταρυ. Όμιλοι εντός πανεπιστημίων θα πρέπει να περιλαμβάνουν σύνδεση και με την σχολή τους.

Επιλέγοντας το όνομα της ιστοσελίδας σας

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα που περιλαμβάνει τις λέξεις Ρόταρυ ή Ροταράκτ, θα πρέπει να
περιλαμβάνει το όνομα του Ομίλου σας Ροταράκτ ή το όνομα του ανάδοχου Ροταριανού σας Ομίλου.
Για παράδειγμα:
www.anytownrotaractclub.org
www.rotaryclubfanytowndistrict0000.org
www.anytownrotaractors.org

Χρήση εμβλημάτων Ροταράκτ και Ρόταρυ

Χρησιμοποιήστε τα εμβλήματα του Ροταράκτ και του Ρόταρυ για να δώσετε μια ταυτότητα στην ιστοσελίδα
σας. Βεβαιωθείτε, σε συνεργασία με τον ανάδοχο Ροταριανό Όμιλο ότι ακολουθήσατε τις σωστές οδηγίες
χρήσης για τα Ροταριανά Εμβλήματα. Το Διεθνές Ρόταρυ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο κάθε
ιστοσελίδας που δεν είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ρ.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΔΡΑ ΤΟΥ Δ.Ρ. ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΓΡΑΦΕΙΑ
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Rotary International
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USA
Tel: 847-866-3000
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Website: www.rotary.org

South Asia International
Rotary International
Thapar House
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Tel: 91-11-4225-0101
Fax: 91-11-4225-0191

Brazil International
Rotary International
Rua Tagipuru 209
01156-000 São Paulo, SP
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Tel: 55-11-3826-2966
Fax: 55-11-3667-6575
Website: www.rotaryint.com.br
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International
Rotary International
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Argentina
Tel: 54-11-5032-0096, -0097, -0098
Fax: 54-11-5032-0099
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Rotary International
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Tel: 41-44-387-71-11
Fax: 41-44-422-50-41

and Philippines
South
International
Rotary International
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60 Phillip St.
Parramatta, NSW
Australia 2150
Tel: 61-2-8894-9800
Fax: 61-2-8894-9899

Japan International
Rotary International
NS3 Bldg. 1F
2-51-3 Akabane
Kita-ku, Tokyo
Japan 115-0045
Tel: 81-3-3903-3161
Fax: 81-3-3903-3781
Korea International
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Tel: 82-2-783-3077, -3078
Fax: 82-2-783-3079
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RI in Great Britain and Ireland
Rotary International
Kinwarton Road, Alcester
Warwickshire
England B49 6PB
Tel: 44-1789-765-411
Fax: 44-1789-765-570
Email: secretary@ribi.org
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