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PROJETO
Dia do convidado quinzenal
ROTARACT CLUB GOVERNADOR VALADARES - RIO DOCE - D. 4521
Data Hora Cadastro / Alterado em: 10/06/2020 20:06:14
Site do Clube: rctgvriodoce.wix.com/valadares
E-mail do Clube: rotaract_gvaladares@hotmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractValadares/
Justificativa:
Estamos reestruturando o clube, com isso pessoas vem se interessando e acaba ficando chato para a reunião no
meio para explicar o que é rotaract. Pensando nisso a comissão de desenvolvimento profissional e DQA pensaram
em casar as duas comissões para além de estimular os novos sócios a falarem sobre Rotaract e também captar
novos sócios e antes da pessoa participar de uma de nossas reuniões ordinárias ela passa por esse dia do convidado
para não chegar crua na reunião.
Objetivo Geral:
Captação de novos sócios e estimular o desenvolvimento da oratória e conhecimento rotário em nossos sócios.
Categoria Principal:

- Desenvolvimento Profissional

Outras Categorias:

- Internos

Data Início:

14/06/2020

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0010 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Redes sócias do clube, Whatsapp e boca a boca.
Cronograma de Atividades:
14/06/2020 Inicio

Descrição:
A cada 15 dias faremos um dia do convidado, estabelecemos que seria em um domingo as 17h. E nesse dia do
convidado 1 sócio ficaria responsável pela apresentação do conteúdo do `O que é rotaract e por que participar`.
Promovendo uma rotatividade para que todos os sócios apresentem e não desgaste apenas a comissão de DQA.
Iremos manter o projeto ate atingirmos nosso número de 20 sócios.
Os demais sócios ficam responsáveis por trazer um convidado.
Essas reuniões são extras as reuniões ordinárias.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Projeto ainda em andamento.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Dia do convidado

Resumo:
Dia do convidado quinzenal, afim de de promover a oratória de todos os sócios e estimularem eles a aprenderem e
falarem sobe rotaract.
Emitido em 07/07/2020
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