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PROJETO
Companheiro (a) Secreto (a) - Páscoa
ROTARACT CLUB ITAPEJARA D OESTE - D. 4640
Data Hora Cadastro / Alterado em: 27/03/2021 11:03:45
E-mail do Clube: rctitap20.21@gmail.com
Facebook do Clube: Rotaract Club Itapejara D Oeste - https://www.facebook.com/rctitapejara
Justificativa:
A Páscoa é uma das comemorações mais importantes das culturas ocidentais, que significa a renovação e a
esperança. Independente de crenças ou religiões, acreditamos que a Páscoa é um momento para distribuir o amor,
celebrar a vida e a esperança. Para celebrar está data e promover a união entre os sócios (as) e convidada do
Rotaract Club Itapejara D?Oeste, idealizou-se o Projeto Companheiro (a) Secreto (a).
Objetivo Geral:
Promover o companheirismo entre os associados (as) e convidada do Rotaract Club Itapejara D?Oeste.
Objetivo Especifíco:
- Proporcionar interação entre os (as) sócios (as) e convidada;
- Celebrar a vida e a esperança;
- Realizar um projeto na categoria de Atração e Engajamento de Associados (as);
Categoria Principal:

- Atração e Engajamento de Associados

Outras Categorias:
Data Início:

21/03/2021

Data Fim:

04/04/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0001 - Interactianos
0008 - Rotaractianos

Público Alvo:

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

Meios de Divulgação:
Redes Sociais do Rotaract Club Itapejara D`Oeste;
Redes Sociais dos companheiros e companheiras;
Redes Sociais da Loja MG - Presentes e Utilidades;
Parcerias:
Loja MG - Presentes e Utilidades;
Cronograma de Atividades:

21/03/2021
21/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
31/03/2021
01/04/2021

Reunião Ordinária - Discussão sobre a realização de um projeto de atração e engajamento dos
associados (as)
Reunião Ordinária - Elaboração e organização do Projeto Companheiro (a) Secreto (a)
Reunião com a empresa MG - Presentes e Utilidades
Realizaçao do sorteio pelo site Amigo Secreto
Data final para a compra dos presentes na loja MG - Presentes e Utilidades
Retirada dos presentes e revelação do Companheiro (a) Secreto (a)

Descrição:
No dia 21/03, em reunião ordinária, discutimos sobre a elaboração de um projeto na antiga Categoria de Internos,
atual Categoria de Atração e Engajamento de associados. Devido à proximidade da celebração da Páscoa, optamos
por realizar uma troca de chocolates/presentes entre os sócios e sócias e também entre a nossa convidada do
Interact Club, Paula Kozerski. Ainda em reunião decidiu-se que o nome do projeto seria Companheiro (a) Secreto (a)
e que o valor dos chocolates/presentes seria de no mínimo 30 reais. A presidente Letícia Mello relatou que o sorteio
seria realizado pelo site: amigosecreto.com, site já utilizado por ela, e que todos os (as) participantes teriam que
fazer um cadastro no site e entrar no grupo Companheiro Secreto ? RCT.
No dia 24/03, a presidente Letícia Mello foi até a loja MG ? Presentes e Utilidades, para explicar para a proprietária a
ideia do projeto e também para entregar os cartões para serem anexados nos presente. Optamos por definir uma
única loja para a compra dos presentes e chocolates, tendo em vista que todos comprariam o presente e deixariam
na loja, e na data marcada fizessem a retirada e a revelação do seu companheiro (a) secreto (a)
No dia 25/03, a presidente Letícia Mello, realizou o sorteio pelo site Amigosecreto.com, o site enviou, para o e-mail
de cada participante, o nome do companheiro (a) que havia sido sorteado. A partir deste momento, os (as)
participantes também puderam trocar mensagens e enviar perguntas anônimas para o seu companheiro (a) secreto
(a), através do site do sorteio. A troca de mensagens no site do sorteio e também no grupo de WhatsApp do
Rotaract Club Itapejara promoveu a interação entre os companheiros e companheiras.
Entre os dias 26/03 e 31/03, os (as) participantes foram até a loja MG ? Presentes e Utilidades para comprarem os
presentes/chocolates para o seu/sua companheiro (a) secreto (a), na loja havia um cartão nominal para ser anexado
ao presente e para que cada participante escrevesse o seu nome. (EX ? De: Letícia ? Para: Gabriela).
No dia 01/04, cada participante foi até a loja para buscar o seu presente e descobrir quem era o seu/sua
companheiro (a) secreto (a). E também postaram em suas redes sociais a foto do presente, marcando o (a)
companheiro (a) secreto (a), a loja MG e também o Rotaract Club Itapejara D?Oeste. Optamos por não nos
reunirmos para a revelação, tendo em vista o aumento dos casos da Covid-19.
No dia 04/04, realizamos a reunião ordinária e falamos sobre a experiência do projeto, todos os/as participantes
relataram mensagens positivas e que esse projeto aproximou os integrantes e as integrantes do Rotaract Club
Itapejara D?Oeste.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Aumento da participação e interação dos associados (as) no grupo de WhatsApp do Rotaract Club Itapejara;
Aumento do companheirismo;
Aumento do engajamento dos associados;
Aumento da frequência nas reuniões;
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Companheiro secreto; Páscoa; Chocolate

Lições Aprendidas:
O Rotaract Club Itapejara D?Oeste precisa promover mais ações de internos, para que o clube seja fortalecido;
Resumo:
O Projeto Companheiro (a) Secreto (a) promoveu uma troca de presentes/chocolates entre os (as) associados (as) e
convidada do Rotaract Club Itapejara D?Oeste, com o objetivo de promover o companheirismo e celebrar a vida e a
esperança.
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