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PROJETO
Uniformes do Clube
ROTARACT CLUB ITU-CONVENçãO - D. 4621
Data Hora Cadastro / Alterado em: 27/06/2020 16:06:10
E-mail do Clube: rotaractconvencao@gmail.com
Facebook do Clube: rotaractitu
Justificativa:
Realizou-se a confecção de camisetas do Rotaract Club Itu Convenção a partir da necessidade de criar uma marca e
identificação visual para o clube utilizando-as na realização de projetos, atividades e eventos do próprio clube e do
distrito 4.621.
Objetivo Geral:
Tornar visualmente claro de qual instituição fazemos parte, para atrair novos associados em potencial, mostrar para
a cidade aonde o clube faz parte, que ele existe e os tipos de projetos que ele realiza, além de dar uma sensação de
unificação aos associados do clube.
Objetivo Especifíco:
Padronização dos sócios em eventos e projetos.
Divulgação da marca Rotaract por meio das camisetas padronizadas.
Categoria Principal:

- Internos

Outras Categorias:

- Imagem Pública

Data Início:

28/06/2020

Data Fim:

10/08/2019

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
03/07/2019
03/07/2019
03/07/2019

Escolhemos a empresa, club pagou metade do valor das camisetas com o caixa de
internos
Retirado metade do valor das camisetas do caixa de internos
Foi pago a outra metade do valor das camisetas pelos associados do clube.
Saldo:

Quem trabalhou no Projeto:

0002 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Não houve necessidade de divulgar o projeto.
Parcerias:
Não houve parcerias nesse projeto.
Cronograma de Atividades:
28/06/2019
02/07/2019
10/07/2019
10/08/2019

Sugestão de criação de uniforme na reunião e escolhido gerente deste projeto
Realizado 3 orçamentos com empresas do ramo
Elaboração da arte e escolha dos tamanhos/cor da camisetas/tecidos
Buscar e entregar as camisetas a todos associados

132,00
-66,00
-66,00
R$ 0,00

Descrição:
Nosso clube estava recém fundado e sentimos a necessidade de criarmos nosso uniforme, após realizamos um
projeto em parceria com o Pão de Açúcar e não termos uma camiseta que identificasse qual instituição fazíamos
parte, tornando confuso para certos doadores, de qual "ONG" nos éramos.
Para que nossos projetos transmitissem mais seriedade e que pudéssemos ser identificados em projeto futuros o
então Vice Presidente (Eduardo Lima) sugeriu a confecção dos uniformes. Foi votado em reunião a possibilidade do
clube utilizar o caixa de internos para arcar com 50% do valor das camisetas para que agilizasse o processo, e todos
os associados concordaram.
Após essa decisão, realizamos 3 orçamentos e escolhemos o com o valor mais acessível, saindo R$22 por camiseta.
Nosso Diretor de imagem pública (Lázaro Castro) elaborou a arte, enviamos para a empresa e buscamos amostras
de tecidos / cores para definirmos como ficaria, todas essas decisões foram apresentadas e votadas em reunião
ordinária.
Depois de tudo aprovado, esperamos a confecção das camisetas, fizemos a retirada delas através dos nossos
companheiros Albert Pernt e Eduardo Lima, e depois distribuímos para os integrantes do clube.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Resultados Qualitativos: Associados uniformizados, representando o clube, em eventos, reuniões e
companheirismos.
Uma ideia de união vindo do clube, já que com os uniformes, há uma noção de integração, profissionalismo e
pertencimento.
Resultados Quantitativos: 12 camisetas.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Uniforme; Camiseta; Clube.

Lições Aprendidas:
É importante arrecadar o valor integral das camisetas antes da execução do projeto, para que não comprometa
ainda mais o caixa do clube.
Sempre levar amostras dos tecidos e de cores para que todos estejam de acordo com a qualidade e praticidade do
material.
Resumo:
Confecção de camisetas do clube, para serem utilizadas pelos associados em eventos, reuniões e projetos,
representando o clube em que fazem parte.
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