RLI Modul 1 – EN ROTARIANER
Modul 1 aktiviteterne perspektiverer
dine Rotary erfaringer.
Modulet fokuserer på følgende emner:

IN

Indsigt i lederskab
Som rotarianer – er jeg – pr. definition leder.
På RLI udforsker vi lederskabets karakteristika, motivationsteknikker og
ledelsesstile.
Hvordan leder jeg bedst?
Mit Rotary
Som rotarianer – er jeg del af - et internationalt fælleskab af ligesindede.
På RLI bruger vi tid på at perspektivere Rotary’s formål og struktur.
Hvad betyder det for mig?

Etik
Som rotarianer – agerer jeg udfra etiske overvejelser – både som
rotarianer og i mit daglige virke.
På RLI sætter vi ord på.
Kend mig på mine handlinger
Foundation
Som rotarianer – gør jeg en forskel – både lokalt og internationalt.
På RLI gennemgåes Foundations basale mål og programmer.
Jo mere viden – jo stærkere effekt
Engagement
Som rotarianer – er jeg aktiv – i min klub og i Rotary.
På RLI lægger vi vægt på at udvide anvendelige netværk og dele inspiration.
Derfor er jeg med i Rotary

Service projekter
Som rotarianer – er jeg en vigtig brik – i en verdensomspændende organisation
af professionelle ledere, der er sammen for at være noget for andre.
På RLI belyses og udveksles gode eksempler.
Jeg initierer, aktiverer og promoverer service

Yderligere uddybende materiale findes indtil
videre kun på engelsk på
www.rlifiles.com
Aktiviteterne på Modul 1 fokuserer og
perspektiverer

RLI Modul 2 – KLUBBEN
Modul 2 aktiviteterne fokuserer på at give inspiration
til klublivet i DIN Rotary klub.
Modulet baseres på følgende emner:

Strategi og planlægning
Jeg kan styrke min klub ved at præsentere velovervejet strategi og analyser,
som fører til konstruktiv udvikling i min Rotary klub.

Attraktive Rotary
Jeg vil samarbejde med de bedste.
Jeg kan lede og styrke min klubs position i vores lokalområde og sikre
kvaliteten af vores nye medlemmer.

Klub kommunikation
Øvelse gør mester.
Jeg kan lede og styrke kommunikationen både til min klubs
interne såvel som eksterne publikum.

Teambuilding
Sammen er vi stærke.
Jeg kan lede og styrke min klubs samarbejde i effektive udvalg,
der sammen opfylder vores målsætninger.

Målrettet service
Præsentation af nøglebegreberne bag Rotarys programmer.
Hvordan kommer jeg og min klub ved hjælp af Rotary Foundation videre
med præcis den unikke og bemærkelsesværdige service, vi ønsker at yde?

Yderligere uddybende materiale findes indtil
videre kun på engelsk på
www.rlifiles.com

RLI Modul 3 - ROTARY NETVÆRKET
Modul 3 aktiviteterne koncentreres om image
både internt, eksternt, lokalt og internationalt .
Modulet baseres på følgende emner:

Rotary muligheder
Udvidelse af mit Rotary netværk bidrager til indsigt yderligere i de
mange muligheder organisationen tilbyder i forbindelse med
personlig, lokal og professionel inspiration og udvikling.

Effektive ledelsesstrategier
Som del af min rejse med Rotary, vil jeg gå målrettet efter de
ledelsesopgaver, der matcher de særlige lederegenskaber, jeg kan
bidrage med.

International service
Som del af udvidelsen af mit internationale netværk kan jeg
skabe Rotary kontakter over hele verden, hjælpe og finde
løsninger hvor der er behov, og dermed skabe håb om fred.

Image og PR
Som led i udvidelse af mit Rotary netværk, oplever jeg nye måder
til at fremhæve min klub og Rotary både lokalt og internationalt.

Skab en stærk klub
Jeg er Rotarianer både i og udenfor klubben, og kan derfor bruge
erfaringer og forbindelser fra jobbet i Rotary og fra Rotary i jobbet.

Forskellen
Som bidrag til mit Rotary netværk vil jeg med udgangspunkt i mine
egne erfaringer med RLI, opfordre andre til at søge mere information om
Rotary og organisationens værdier.

Yderligere uddybende materiale findes indtil
videre kun på engelsk på
www.rlifiles.com
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