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PROJETO
Imersão Campanha
ROTARACT CLUB BAGé CAMPANHA - D. 4780
Data Hora Cadastro / Alterado em: 04/08/2021 11:08:33
Facebook do Clube: http://migre.me/jeLKS
Justificativa:
A necessidade de maior interação/integração dos sócios com intuito de aprimorar a função/cargo de cada um.
Objetivo Geral:
Discutir o planejamento da gestão com uma maior egrégora entre os membros sendo elaborado, discutido e
aprovado alguns projetos que iremos dar início nesse começo de ano rotário da nova gestão.
Objetivo Especifíco:
Detalhando a imersão feita pelo clube, foi feita dinâmicas para o aperfeiçoamento de suas habilidades dentre suas
funções designadas para/com o Campanha. A seguir debatemos o cronograma e dentro do cronograma discutimos
inúmeros projetos que vamos realizar ao longo da gestão.
Categoria Principal:

- Atração e Engajamento de Associados

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

17/07/2021

Data Fim:

17/07/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0014 - Rotaractianos

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Somente pelo grupo do clube no whats, pois foi especificamente para os associados.
Cronograma de Atividades:
Descrição:
Foi feito uma dinâmica para o clube se conhecer melhor, de agregação aos associados, após foi feito uma roda de
conversas interativa para ver as ideias de projetos da gestão, logo mais iniciamos um debate sobre cada comissão e
os projetos designados para cada comissão, debatemos sobre o cronograma da gestão que o presidente propôs ao
clube e terminou com uma dinâmica que todos participaram com o objetivo de se sentir acolhido pelo clube e de
gratidão por pertencer a algo tão bom que é o rotaract.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O resultado foi de toda forma o mais positivo possível, com a finalidade de conhecer mais o clube que pertencemos
e conhecer melhor nossos companheiros e os cargos que cada um possui.
Grau de Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Imersão

Lições Aprendidas:

Apendemos um pouco mais sobre cada companheiro e um pouco sobre cada cargo e sobre as comissões.
Resumo:
A imersão é para debater os propósitos da gestão, onde queremos ir ao longo da caminhada com os projetos que
foram discutidos e muitos aprovados para poder realizar.
Outra finalidade foi para conhecer os associados com dinâmicas e conhecer um pouco sobre os cargos que cada
companheiro possui e sobre cada comissão.
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