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PROJETO
Felicidade
ROTARACT CLUB SÃO PAULO ESPRO - D. 4563
Data Hora Cadastro / Alterado em: 12/04/2021 15:04:50
E-mail do Clube: espro@rotaractsp.org.br
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/rctespro
Justificativa:
Este projeto iniciou a partir da ideia de trazer notícias positivas, nas quais os participantes da reunião, ao final dela,
irão declarar o que os fizeram feliz nos últimos 15 dias.
Objetivo Geral:
O objetivo é conhecer ainda mais os membros do Clube e os presentes na reunião, a partir daquilo que fizeram nos
últimos dias, a partir de notícias/fatos positivos que realizaram, ou seja, os deixaram felizes.
Objetivo Especifíco:
A partir do princípio da "felicidade", o objetivo se concentra em auxiliar no conhecimento dos membros, a partir
daquilo que os fizeram felizes, como assistir um filme, ler um livro, passeado com os seus pets, entre outras coisas.
Categoria Principal:

- Atração e Engajamento de Associados

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

11/04/2021

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
11/04/2021 Os membros do Clube doaram a internet
Saldo:

Quem trabalhou no Projeto:

0006 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos

0,00
R$ 0,00

Meios de Divulgação:
Reunião no Google Meet
Cronograma de Atividades:
11/04/2021

Integração entre os presentes na reunião, descrevendo sobre a sua "felicidade" nos últimos 15 dias.

Descrição:
O projeto iniciou no dia 11/04/2021, através da reunião. Nela, a presidente do Clube iniciou a ideia de descrevermos
no final de cada reunião, algo marcante e feliz que ocorreu nos últimos quinze dias que antecederam a reunião
atual. Todos os presentes gostaram da iniciativa e foram descrevendo por áudio e escrita aquilo que os fizeram
felizes.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
A princípio, o que se espera é conhecer ainda mais os presentes nas nossas reuniões e consequentemente trocar
ideias e informações, gerando descontração e amizades.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Felicidade; Integração; Notícias positivas

Resumo:
O projeto "Felicidade" Iniciou em abril, com o objetivo de conhecer e desenvolver assuntos pessoais, atividades ou
fatos que os presentes em cada final de reunião dissessem aquilo que os fizeram felizes nos últimos 15 dias.
Emitido em 18/05/2021
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

