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PROJETO
Líderes Inspiradores
ROTARACT CLUB SANTO ÂNGELO - D. 4660
Data Hora Cadastro / Alterado em: 10/06/2020 15:06:12
Site do Clube: rctsantoangelo.blogspot.com/
E-mail do Clube: rotaractsa@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractSantoAngelo
Justificativa:
Este projeto foi pensado e desenvolvido em razão da necessidade de tornar as reuniões ordinárias do Rotaract Club de
Santo Ângelo mais atrativas e possibilitar que o domingo (dia reservado para reuniões) pudesse se tornar também um
momento aguardado durante a semana. Igualmente, a problemática encontrada que demandou a elaboração do presente
projeto, foi em razão da ausência de projetos e atividades que permitissem um desenvolvimento profissional e pessoal
dos associados, por isso buscou-se dar mais atenção à estas questões neste Ano Rotário.
Objetivo Geral:
Trazer profissionais para falarem sobre suas experiências de vida e inspirarem associados, convidados e demais
presentes.
Objetivo Especifíco:
Solicitar um espaço de aproximadamente 1 hora antes da reunião para promover o projeto;
Buscar profissionais das mais diferentes áreas que possam transmitir mensagens de entusiasmo e trocar experiências de
vida com os associados e convidados;
Promover a atividade a cada 15 dias, para que as reuniões não se tornem extensas demais todos os domingos;
Além de profissionais diferenciados, buscar trazer temas e questões que os convidados e associados considerem
importantes. Para isso, buscar-se-á realizar um formulário para que todos possam opinar e informar quais temas mais lhe
agradam e assim defini-los;
Promover o desenvolvimento pessoal, profissional e networking;
Estreitar os laços com a Família Rotária, realizando convites quinzenais a fim de que os companheiros de Rotary, Interact
e Casa da Amizade possam participar e desmistificar a visão que possuem das nossas reuniões, as quais são vistas
atualmente como longas e cansativas demais;
Angariar novos associados, por meio desta atividade que visa tornar as reuniões mais atrativas;
Abrir espaço para participação de público externo, que eventualmente tenha interesse em participar [mediante solicitação
de doações de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, ou doações financeiras para
serem destinadas posteriormente].
Realizar a atividade às 18h [com possibilidade de alterações em situações excepcionais], ou seja, uma hora antes do
início da reunião, a fim de que isso possa refletir positivamente no andamento das reuniões, visto que às 19h presumir-s-á que todos estarão já presentes na sede.
Categoria Principal:

- Internos

Outras Categorias:

- Desenvolvimento Profissional

Data Início:

01/07/2020

Data Fim:

31/12/2020

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:
Público Alvo:
Meios de Divulgação:

- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos

Instagram do Clube
Fanpage do Clube
Reunião do Rotary Club Santo Ângelo
Reunião do Rotary Club Santo Ângelo Norte
Reunião do Rotary Club Santo Ângelo Centro Norte
Reunião do Rotary Club Cruz de Lorena
Reunião do Interact Club de Santo Ângelo
Jornal O Mensageiro
Jornal das Missões
Rádio Novos Horizontes
Parcerias:

*Opções de profissionais:
Charlene Reuter - CIEE - Coordenadora CIEE
Guilherme Renz - Administrador
Felipe Fontana - Administrador
Bibiana Medeiros - Quiropraxista
Valdir Júnior - Advogado
Ale Ferrari - Cabeleireiro
Anderson Spohr - Administrador e Professor
Cláudio Tomm - Professor Universitário
Carmine Ferrari - Psicóloga
Clarissa Bohrer - Perita Crminal
Cleide Daiana - Rotaractiana/Rotariana
Eduardo Roratto - Marketing
Elveni e Dani Holzbach - Estilistas e Empreendedoras
Fabiane Koaski - Fotógrafa e Rainha da Fenamilho
Fabiane Falk - Policial Militar
Amauri Lírio - Jornalista
Oda Kotowski - Jornalista
Fábio de La Rue - Radialista
Ivan Squinzani - Presidente fundador de Rotary
Jocelito Zborowski - Professor
Juliane Marquetoti - Bancária e Life Style
Kayan Santos - Advogado RDR
Kelly Kercher - Nutricionista
Lisiane Piltz - Farmacêutica
Diego Menegusso - "Como migrar para outra faculdade sem deixar o medo te influenciar?"
Murilo Abreu - "Liderança"
Carlos Adriano - Juiz e Professor
Savian - "Motivação"
Scheíne - "Os desafios de ser associada fundadora de um Rotaract Club"
Vera Cerro Largo - Engenheira Ambiental
Gustavo Cougo - Coach "Desenvolvimento Pessoal"
Thais Lersch - Professora de balé kids
Francine Nardes - Designer Gráfica
Giovana Cantareli - Enfermeira UTI NEO NATAL
Franciele Teixeira - RDR 4780 "O que faz sentido pra você?"
William Pires - Produtor Musical
Bianca Milecke - Fotógrafa e ex modelo
Francine Moraes - Dentista
Priscila Rodrigues - Maquiadora
Roger Roberto - Governador
Ricardo Gebert - Intercambista
Luziana Lunardi - Advogada
Gabriel Medeiros SLG - Cabeleireiro
Matheus Wild
Tiago Griebeler - Professor, Advogado e Contador
Renzo Thomas
Daisson - oratória
Gabriela Saraiva - Arquiteta
Camila Mousquer - Dentista e professora
Letícia Campos - Advogada
Gustavo Durks - Liderança
Diego Pivoto - Designer de Moda
Amanda Pastore
Patrícia Barella - Biomédica
Jacques Barbosa - Prefeito
Fátima Cattani
Bruna Ostrowski - Miss Santo Ângelo
Ricardo Quevedo
Fabiano Millani - Pintor
Leonardo Backes - "Como passei em primeiro lugar no Concurso do INSS?"
Francis Engers - fotógrafo
Josias Azevedo - Cabeleireiro
Ana Dal Maso - professora de inglês
Marcele Ravasio - professora e psicóloga
Profe Isabel - Português
Andrei Canton
GASTRONOMIA
GESTÃO COMERCIAL
GESTÃO DE PESSOAS
HOTELARIA

Cronograma de Atividades:
21/07/2019

Apresentação do projeto pela companheira Fabiana ao clube em reunião ordinária

Descrição:
Um dos principais preceitos traçados e desenvolvidos dentro do programa Rotaract se refere ao desenvolvimento
profissional dos jovens. Pensando nisso, e na ausência de projetos focados nos associados, surgiu a ideia do projeto
"Líderes Inspiradores". O projeto basicamente consiste em trazer pessoas inspiradoras que possuem alguma história de
sucesso, superação ou qualquer outra coisa que seja importante ser repassada aos associados e convidados. Em outras
palavras, busca-se ampliar a rede de conhecimentos e de pessoas dentro do clube, a fim de promover um
desenvolvimento inicialmente profissional, mas também pessoal de modo geral. A partir disso, a companheira Fabiana,
apresentou a ideia ao clube na reunião do dia 16 de junho de 2019, informando que o projeto iniciaria no Ano Rotário
seguinte, qual seja, 2019/2020.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Resultados Qualitativos:
Melhora na dinâmica das reuniões?
Associados sentiram mais vontade de participar das reuniões?
Houve aumento na frequência?
Resultados Quantitativos:
Total de XX profissionais
Média de público
Número de convidados angariados
Participação de XX membros da família rotária
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- liderança; inspiração;

Lições Aprendidas:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Resumo:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Emitido em 07/07/2020
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

