
 

INTERACT 

 

O que é 

 

Programa patrocinado pelo Rotary que objetiva orientar jovens de 14 a 18 anos na 

prestação de serviços. 

 

Os jovens têm a oportunidade de participar descontraidamente de atividades sociais 

relevantes, além de criar novas amizades e desenvolver a iniciativa e qualidades de 

liderança. 

 

Promoverão companheirirsmo e compreensão mundial por intermédio das mais variadas 

atividades humanitárias. 

 

POR  INTERMÉDIO  DAS  ATIVIDADES  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS, OS INTERACTIANOS 

APRENDEM A IMPORTÂNCIA DE : 

 

Desenvolver qualidade de liderança e integridade pessoal; 

 

Prestar auxílio e respeitar o próximo; 

 

Compreender o valor da responsabilidade individual e dedicação ao trabalho; 

 

Promover a compreensão e boa vontade internacional. 

 

INTERACT CLUB 

 

Auto-administrado; 

Recebe orientação do Rotary Club patrocinador. 

 

Este patrocínio advém da convicção de que as novas gerações devem participar 

ativamente na vida comunitária e aprender mais sobre liderança, sendo que o Interact 

proporciona tal oportunidade de envolvimento para as jovens. 

 

Todos os clubes implementam atividades nas áreas de compreensão internacional, 

formação de líderes e prestação de serviços. 

 

O QUE O INTERACT FAZ 

 

A prestação de serviços internacionais realizada através do Interact objetiva a promoção 

da compreensão, boa vontade e paz entre os povos por intermédio do companheirismo 

de jovens unificados pelo ideal de servir. 

 

Os Interact Clubs implementam atividades e projetos diversos, de acordo com os objetivos 

gerais dos sócios, bem como nas áreas de compreensão internacional, formação de 

líderes e prestação de serviços. 

 

Tais atividades geram um  programa equilibrado  e promovem o crescimento pessoal dos 

sócios. 

 

Dar de si antes de pensar em si é o que guia os rotarianos.   Os projetos de prestação de 

serviço do Interact objetivam melhorar a qualidade de vida localmente e em outros 



países.   As atividades procuram amenizar problemas cruciais da atualidade, como 

violência, drogas, aids, desnutrição, poluição e analfabetismo. 

 

POR QUE ORGANIZAR UM INTERACT CLUB 

 

Os jovens de hoje serão os chefes de família, profissionais e líderes do amanhã.   Com a 

ajuda de programas como o Interact, podem desenvolver aptidões importantes e tornar-

se membros responsáveis e produtivos da sociedade. 

 

Rotary Clubs devem pensar no futuro e preparar as novas gerações para os desafios do 

porvir. 

 

ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Um Interact eficaz requer líderes competentes e sócios atuantes e interessados. 

 

Sob a liderança do Presidente do Interact Club, e após avaliação e autorização de seu 

conselho diretor, os interactianos planejam projetos de prestação de serviços e atividades 

sociais. 

 

Rotary Internacional está comprometido com o desenvolvimento e cultivo de um 

ambiente o mais seguro possível para todos os participantes de atividades rotárias. 

 

PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS, CONSULTEM OS SITES : 

 

www.rotary.org 

www.rotaryint.com.br 

www.brasil-rotario.com.br 

www.rotaryd4420.com.br 

www.rcscsolimpico.hpg.ig.com.br 

       

  

 

http://www.rotary.org/
http://www.rotaryint.com.br/
http://www.brasil-rotario.com.br/
http://www.rotaryd4420.com.br/
http://www.rcscsolimpico.hpg.ig.com.br/

