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PROJETO
IV COMPANHEIRISMO INTERNO ? AVALIAÇÃO DA GESTÃO- PROSPECÇÃO PARA
O NOVO ANO ROTÁRIO
ROTARACT CLUB SãO JORGE DOS ILHéUS - D. 4550
Data Hora Cadastro / Alterado em: 30/06/2018 23:06:46
Site do Clube: http://rotaractsji.wix.com/ilheus
E-mail do Clube: rotaractsji@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/sjirotaract
Justificativa:
A Comissão de Serviços Internos busca manter a organização interna do clube, bem como auxiliar a relação do conselho
diretor e diretoria com os demais associados, além da relação interna entre os associados de modo geral.
Além disso, esta comissão é responsável pela promoção dos momentos festivos da gestão, momento de descontração e
reflexão, porém, de também exercer um dos pilares do programa Rotaract: companheirismo através do servir.
Objetivo Geral:
Promover a última confraternização dos associados no ano rotário 2017-2018, juntamente com as boas-vindas ao novo ano
rotário.
Objetivo Especifíco:
? Interação e animação dos associados;
Trabalhar em grupo e fortalecer o sentimento de união entre os associados;
Refletir sobre o trabalho desenvolvido no ano rotário, no que tange à acertos e falhas;
Aplicação do último questionário de satisfação;
Finalizar o projeto associado eu vou comer seu cupcake;
Premiar aqueles que se destacaram no Clube, de acordo com as categorias de voto escolhidas pela comissão de serviços
internos.
Finalização do Projeto Regalo;
Divulgação do ganhador do III Concurso Interno de Oratória (CIO);
Apresentar as metas do ano rotário 2018-2019.
Categoria
Principal:

- Internos

Outras Categorias:
Data Início:

11/06/2018

Data Fim:

17/06/2018

Data Finalização:

30/06/2018

Relatório Financeiro:
15/06/2018 Compra de alimentos e material de limpeza
-460,00
15/06/2018 Compra de premiações
-150,00
17/06/2018 Rateio entre associados presentes no companheirismo
360,00
Saldo: R$ -250,00

Quem trabalhou no 0002 - Outros
Projeto:
0016 - Rotaractianos
Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Cronograma de Atividades:

11/06/2018
12/06/2018
15/06/2018
15/06/2018
16/06/2018
16/06/2018
17/06/2018

Reunião para definição e confecção do projeto com a comissão de serv. internos;
apresentação e aprovação do projeto em assembleia;
compra dos materiais
compras dos prêmios de reconhecimento;
compra do prêmio do 2º lugar do III CIO;
arrumação do local e dia de início do companheirismo;
finalização do companheirismo.

Descrição:
1- Verificar um local disponível para o companheirismo.
2- Confecção do projeto escrito, apresentação e aprovação do mesmo em Assembleia;
3- Definição da data do companheirismo para que haja uma organização prévia de todos os envolvidos. Definiu-se que
seria no fim de semana de 16 e 17 de junho de 2018, a partir das 14 h;
4- Será necessário definir um cardápio, a fim de que seja feita a confecção de um orçamento prévio do cardápio, com todos
os valores a serem gastos. Ficou definido que o cardápio será de cachorro quente e torta no jantar principal, 16/06, bem
como de massas, no almoço do dia 17/06.
5- Após a definição do cardápio, deve-se confirmar quantos associados poderão comparecer para fechar o orçamento;
6- Com a confirmação de quem desejar ir, fazer o orçamento e verificar uma possível doação da Tesouraria para baratear o
valor per capita; a tesouraria do Clube definiu que este doaria a quantia de R$ 100,00 (cem reais), a ser abatida do valor
final do companheirismo.
7- Compra da alimentação, sendo que os refrigerantes utilizados foram os que sobraram do IV Festival de Tortas;
8- Compra dos prêmios das categorias votadas pelos associados e prêmio do 2º colocado no III CIO;
9- Dia do companheirismo, com a limpeza do local, e preparação da reunião do clube;
Fotos do Projeto:

https://www.facebook.com/sjirotaract/photos/a.593695894049972.10737418
28.343118425774388/1708032402616310/?type=3&theater

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
confraternização de 16 associados do Clube e mais 02 convidados; oportunidade de realizar um feedback com os
associados, bem como conhecer o que cada um deseja para a próxima gestão; sorrisos e boas conversas entre todos os
associados e convidados, com maior participação nas dinâmicas de grupo.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Integração, Amizade, Rotaract

Resumo:
Como proposto no início do ano rotário 2017-2018 pela comissão de serviços internos, ocorrerão 04 (quatro)
companheirismos na gestão, um a cada três meses de preferência, com as datas a serem marcadas, e suscetíveis a
modificação a depender do local a ser feito, e planejamento de projetos e eventos do qual o Rotaract Club São Jorge dos
Ilhéus participe.
Desta forma, na quarta e última confraternização do ano, o presente companheirismo visa continuar a fortalecer a relação
existente entre os associados do Clube de Rotaract, além de festejar os bons resultados que o clube atingiu ao longo
gestão, como também promover a avaliação dos projetos realizados pelo clube no último semestre da gestão, e promover
a reflexão acerca da postura dos associados e do relacionamento rotário entre os mesmos durante todo ano rotário.
Ademais, em momento posterior, visa-se apresentar um pouco das metas e anseios para o ano rotário 2018-2019,
prospectando ideias para o ano que se aproxima, além de fomentar o trabalho em grupo por meio de dinâmicas de
interação entre os associados e convidados.
Emitido em 17/02/2019
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