
Acordo de Coach do Clube

Nome do clube: _______________________________  Número do clube: __________ Distrito: ___________

Orientações
	� O Diretor de Distrito (ou Diretor de Qualidade dos Programas ou Diretor de Crescimento de Novos Clubes, 
devidamente delegados)—ou a Sede Mundial em caso de clube não inserido em distritos:

 �  Confirma que o clube sujeito a uma intervenção de coaching tem pelo menos três, mas não mais de 12 
associados no momento da nomeação do coach.

 �  Confirma que o coach não foi associado do clube nos últimos seis meses.

 �  Confirma que o coach tem mantido uma afiliação ativa ao Toastmasters International durante pelo menos um 
ano e já foi diretor de clube por um mandato anual ou dois mandatos semianuais.

 �  Confirma que o coach concluiu no mínimo o Nível 2 em um trajeto Pathways, ou o Comunicador Avançado 
Bronze (ACB), ou o Líder Avançado Bronze (ALB) no antigo Programa Legacy.

 �  Confirma que tanto os diretores do clube que receberão coaching como o coach do clube concluíram o 
módulo de treinamento do Club Coach Program (Programa Coach do Clube) no Base Camp.

	� O Diretor do Distrito (ou Diretor de Qualidade dos Programas ou Diretor de Crescimento de Novos Clubes, 
devidamente delegados) [ou o Conselheiro de Região onde o coach é associado do Toastmasters International, 
em caso de clube não inserido em distritos]:

 �  Revê este acordo com o(s) coach(es) e o Presidente do Clube (ou seu delegado) e obtém as suas assinaturas.

 �  Envia este formulário para a Sede Mundial no momento da nomeação.

	� Este formulário pode ser enviado por e-mail para clubcoach@toastmasters.org ou por fax para +1 303-799-7753.

Qualquer dúvida sobre elegibilidade pode ser enviada para clubcoach@toastmasters.org.

Acordo
	� O(s) coach(es) do clube entende(m) que:

 �  O período de atuação é de pelo menos seis meses até 30 de junho, com os requisitos abaixo sendo cumpridos 
antes de requerer crédito de coach do clube.

 �  Pode ser coach de apenas um clube de cada vez.

 �  Não se pode tornar associado do clube enquanto permanecer coach do mesmo.

 �  Deve preencher e enviar o Club Coach Preliminary Report (Relatório Preliminar de Coach do Clube) dentro 
de 30 dias a partir da sua nomeação, o Club Coach Progress Report (Relatório de Progresso de Coach do 
Clube) a cada 60 dias, e o Club Coach Final Report (Relatório Final de Coach do Clube) ao término de seu 
mandato.
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 �  Crédito para o programa educacional de coach do clube requer que o clube alcance o status de Clube com 
Distinção ou superior até 30 de junho, após o término do requisito mínimo de seis meses.

 �  Um crédito educacional adicional para uma função de liderança de Distrito também é concedido se o clube 
atingir 20 ou mais associados além do status de Clube com Distinção ou superior até 30 de junho, após o 
término do requisito mínimo de seis meses.

 �  Para receber crédito, o Presidente do Clube (ou diretor delegado) deve notificar por escrito, à Sede Mundial, 
que o coach foi bem-sucedido.

 �  Caso o coach do clube não tenha sucesso, a nomeação pode ser prolongada por até um máximo de dois anos 
Toastmasters (1º de julho a 30 de junho).

	� O Presidente do Clube (ou diretor delegado) compromete-se a:

 �  Incentivar diretores e associados a buscarem ativamente o status de Clube com Distinção (ou superior).

 �  Incentivar diretores e associados a alcançarem 20 associados ou mais.

 �  Convidar o(s) coach(es) do clube a participar nas reuniões de diretores do clube.

	� O Diretor do Distrito (ou Diretor de Qualidade dos Programas ou Diretor de Crescimento de Novos Clubes, 
devidamente delegados) compromete-se a:

 �  Enviar este formulário para a Sede Mundial no momento da nomeação.

 �  Ler e, conforme apropriado, responder aos relatórios do coach do clube.

 �  Garantir que o(s) coach(es) do clube se submeta(m) ao Club Coach 360-evaluation (Avaliação 360º de Coach 
do Clube).

Confirmação
Eu li e concordo com os termos e condições do Acordo de Coach do Clube.

Nome completo do Coach do Clube (letra de forma) ____________________________  Número de associado ___________

Assinatura  _______________________________________     Concluiu o módulo de treinamento do Club Coach Program  
(Programa de Coach do Clube)

Nome completo do Coach do Clube (letra de forma) ____________________________ Número de associado ___________

Assinatura  _______________________________________     Concluiu o módulo de treinamento do Club Coach Program  
(Programa de Coach do Clube)

Nome completo do Presidente do Clube ou delegado (letra de forma)  ______________ Número de associado ___________

Assinatura  _______________________________________     Concluiu o módulo de treinamento do Club Coach Program  
(Programa de Coach do Clube)

Nome completo do Diretor do Distrito ou delegado (letra de forma) ________________  Número de associado ___________

Assinatura _____________________________________________________
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