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PROJETO
Velho Companheiro
ROTARACT CLUB PANAMBI - D. 4660
Data Hora Cadastro / Alterado em: 10/06/2020 14:06:37
E-mail do Clube: rotaractpanambi@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractClubPanambi/
Justificativa:
Buscando a opinião sobre o que o Rotaract traz de oportunidades, tanto no âmbito profissional, quanto pessoal, o Rotaract
Club de Panambi teve a ideia de realizar perguntas pertinentes para os associados mais antigos de nosso clube
Objetivo Geral:
Proporcionar uma reflexão entre os associados que foram entrevistados, tanto para os mesmos, quanto para os demais
companheiros e o público reconhecerem suas expectativas e experiências vividas durante os vários anos dentro do clube.
Objetivo Especifíco:
Realizar perguntas aos associados mais antigos do clube;
Proporcionar uma reflexão sobre o que o Rotaract significa para ambos;
Atrair jovens da comunidade, para que tenham interesse em entrar em um Rotaract
Categoria
Principal:

- Imagem Pública

Outras Categorias:
Data Início:

06/06/2020

Data Fim:

09/06/2020

Data Finalização:

10/06/2020

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
0004 - Rotaractianos
Projeto:
Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Instagram e Facebook
Cronograma de Atividades:
06/06/2020
07/06/2020
08/06/2020
09/06/2020

Descrição:

Apresentação do projeto em reunião
Foram feitas as perguntas aos 3 Rotaractianos que estavam a mais tempo no clube
Elaboração do post
Publicação dos post`s nas redes sociais do clube ao decorrer do dia

Em nosso quadro associativo temos companheiros que já estão há muito tempo em nosso clube, por isso vimos que
poderíamos aprender algo com eles, assim, foram propostas três perguntas diferentes para os três associados que estão
há mais tempo no clube.
O primeiro a ser questionado foi o companheiro Fernando Jurak, que está conosco desde 2013 e é o atual RDR de nosso
distrito. Ele teve de responder a pergunta: ?Quais oportunidades o Rotaract te deu??. Fernando contou como o Rotaract
ajudou ele a desenvolver sua liderança, e como os projetos realizados impactaram sua vida em uma maneira tão positiva
que ele ainda se lembra deles mesmo depois de anos.
Foi feita também uma pergunta a nossa atual presidente Letícia Elsenbach, que faz parte do clube desde 2014, ela teve
que nos dizer ?O que o Rotaract significa para você??. E segundo ela, o Rotaract lhe deu uma visão diferente do mundo e
de nossa comunidade, e mostrou como o sorriso de alguém, pode ser tão recompensador.
Já nosso companheiro Roger Brackmann, que faz parte do clube desde 2015 e hoje é RDA de nosso distrito, respondeu a
seguinte pergunta: ?O que te motiva para continuar a ser um Rotaractiano??. Roger destacou que o conhecimento e o
possibilidade de ajudar quem mais necessita, acabam mantendo ele sempre motivado para continuar no Rotaract ajudando
nossa comunidade.
Dessa maneira, foi possível mostrar a todos o que é ser Rotaract, o que é viver Rotaract, e o que faz estes companheiros
estarem a tanto tempo no clube. Foi possível expressar a todos como o Rotaract é uma família capaz de transformar a vida
de todos de uma maneira extremamente positiva.

Fotos do Projeto:

https://www.instagram.com/p/CBOKdnDgCi2/ https://www.instagram.com/p/CBOfFuxgk6f/ https://www.instagram.com/p/CBO1oKqg0Ls/

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Tivemos a participação de 4 rotaractianos que puderam expressar seu amor pelo clube por nossas mídias sociais, atingindo
assim outros companheiros e o público em geral.
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Perguntas, antigos associados, reflexão.

Lições Aprendidas:
Uma lição importante que aprendemos com este projeto, foi de que as pessoas que já estão há anos no clube, possuem
uma ligação e amor pelo clube tão forte, que conseguem motivar todos para os projetos e eventos que ocorrem durante o
ano.
Resumo:
Foram feitas perguntas aos associados que estão há mais tempo em nosso clube, sendo suas respostas postadas nas redes
sociais do clube para que assim o público em geral possa ver como o Rotaract impactou suas vidas, e o motivo pelo qual
estão conosco por tanto tempo.
Emitido em 07/07/2020
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