
 

 

Co to jest Interact? 

Interact Club (IAC) jest to klub złożony z młodzieży w wieku 12 -18 lat. Jest on zakładany 
(na bazie jednej lub kilku szkół) i sponsorowany przez „dorosły” Klub Rotary (RC). Jeżeli do 
szkoły uczęszcza młodzież w wieku poniżej 12 lat i powyżej 18 lat, to może ona być 
członkiem IAC. Kluby mogą być męskie, żeńskie lub koedukacyjne. 

Podstawą działalności IAC jest uchwalony przez zebranie założycielskie statut. 

Młodzież zrzeszona w IAC poprzez działania klubowe rozwija: 

• umiejętności przywództwa 

• szacunek dla innych ludzi, szczególnie tych, którzy potrzebują pomocy 

• odpowiedzialność i poszanowanie pracy 

• porozumienie międzynarodowe i dobrą wolę 

Społeczność interactorska liczy ponad 250 000 członków zrzeszonych w klubach na terenie 
ponad 110 krajów. W Polsce obecnie jest 7 klubów : Wrocław, Kraków, Łódź, Grudziądz, 
Jelenia Góra, Białystok i Szczecin. 

 

Relacje Interactu ze sponsorującym Klubem Rotary 

IAC są samorządne, jednak nadzór merytoryczny nad ich działalnością powinien 
sprawować sponsorujący Klub Rotary. Nadzór pedagogiczny należeć musi do nauczycieli ze 
szkół, z których pochodzą członkowie IAC. Dobra współpraca RC i pedagogów jest jednym 
ze źródeł sukcesu Interactu. Na klubie sponsorującym ciąży też obowiązek wspierania 
finansowego IAC.  



Działalność Interactu 

Działania klubowe na płaszczyźnie krajowej skierowane są w kierunku pracy dla 
społeczności lokalnej. Celem międzynarodowej działalności Interactu jest praca na rzecz 
międzynarodowego porozumienia i pokoju. IAC wzorem Klubów Rotary powinny 
podejmować pracę na rzecz walki z przemocą , głodem, analfabetyzmem, AIDS, ochroną 
środowiska itd. 

Cel tworzenia Interactu 

Młodzi członkowie IAC poprzez pracę w klubie uzyskują wiedzę, umiejętności i wrażliwość 
pozwalające im w przyszłości zostać pełnowartościowymi członkami społeczeństwa, a także 
zasilić szeregi Rotarian. Zadaniem Klubów Rotary jest wyszukać i rozwinąć drzemiące w 
młodzieży talenty. Oprócz pracy rotariańskiej Kluby Interactu zapewniają młodzieży 
różnorodne formy rozrywki w postaci wycieczek, zabaw, zawodów sportowych. Bardzo 
często działalność statutowa miesza się z różnymi formami zabawy (np. organizacja 
dyskotek dla młodzieży niepełnosprawnej). Młodzi ludzie bardzo chętnie angażują się w 
działalność charytatywną i mają na tym polu sporo osiągnięć. 

Nie zapominajmy, że to są jednak dzieci. Więcej informacji można znaleźć w 
anglojęzycznych broszurach Interact Handbook oraz INTERACT GUIDE. 

Oświadczenie o postępowaniu Rotarian z młodzieżą 

„Rotary DYSTRYKT D2231 dąży do stworzenia i utrzymania bezpiecznego środowiska dla 
wszystkich młodych ludzi, którzy uczestniczą w zajęciach Rotary. Rotarianie, małżonkowie  
i partnerzy Rotarian i inni wolontariusze muszą chronić dzieci oraz młodych ludzi,                        
z którymi wchodzą w kontakt i chronić ich przed przemocą fizyczną, seksualną                        
i emocjonalną.” 
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https://rotary.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/interact-handbook.pdf
https://rotary.org.pl/wp-content/uploads/2019/03/interact-guide.pdf

