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PROJETO
Juntos Somos Mais!
ROTARACT CLUB SANTO ÂNGELO - D. 4660
Data Hora Cadastro / Alterado em: 10/06/2020 15:06:21
Site do Clube: rctsantoangelo.blogspot.com/
E-mail do Clube: rotaractsa@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractSantoAngelo
Justificativa:
O presente projeto foi pensado e idealizado em razão da existência de alguns clubes no Distrito 4660 que estão em
um momento ruim e com dificuldades em realizar seus projetos e atividades. Desse modo surgiu a ideia de trabalhar
em conjunto com outros clubes mais bem estruturados a fim de auxiliar os clubes com mais dificuldades.
Objetivo Geral:
Reestruturar os clubes de A, B, C, financeiramente e também incentivar a participação dos associados em um
projeto que buscará fomentar o companheirismo e resgatar os ideias do programa Rotaract.
Objetivo Especifíco:
- Formar um grupo com aproximadamente seis clubes, dentre estes: três clubes denominados "CLUBES ANJOS" (que
prestarão auxílio) e três clubes denominados "CLUBES FILHOS" (que receberão auxílio);
- Incentivar o trabalho em equipe dentro dos clubes por meio de uma arrecadação de materiais recicláveis;
- Praticar o altruísmo e trabalho pelo próximo, por meio de um trabalho que será em benefício ao próximo e não ao
próprio clube;
- Ampliar o caixa financeiro de todos os clubes envolvidos;
- Promover um momento de companheirismo e estreitar laços entre alguns clubes do Distrito 4660
Categoria Principal:

- Finanças

Outras Categorias:

- Meio Ambiente

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:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Parcerias:
Rotaract Club de São Luiz Gonzaga
Rotaract Club de Santa Maria Liberdade
Rotaract Club de São Borja Norte
Cronograma de Atividades:
23/07/2019

Descrição:

Idealização do projeto no grupo do Distrito e busca por clubes parceiros

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lições Aprendidas:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Resumo:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Emitido em 07/07/2020
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