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PROJETO
Benchract
ROTARACT CLUB VIçOSA - D. 4521
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/08/2021 16:08:11
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaractvicosa/
E-mail do Clube: rctvicosa@gmail.com
Facebook do Clube: www.facebook.com/RotaractVicosa
Justificativa:
O projeto visa promover captação de ideias inovadoras e de sucesso em projetos financeiros, utilizando do companheirismo
entre diferentes clubes, o problema encontrado é justamente a falta de projetos financeiros durante a pandemia que além
de ser um momento delicado para a sociedade civil mais vulnerável ela ainda agrava os abismos socioeconômicos do país.
Objetivo Geral:
As ações vão ser concentradas a primeiro momento na aproximação dos membros do clube de viçosa a pelo menos uma
pessoa de um clube distinto, o objetivo é selecionar e adaptar os melhores projetos financeiros a realidade de viçosa,
melhorar o companheirismo entre clubes e por fim melhorar e desenvolver a comunicação dos membros.
Objetivo Especifíco:
Ter pelo menos uma ideia selecionada, adaptada e realizada pelo clube de viçosa ao final do projeto.
Categoria
Principal:

- Captação de Recursos

Outras Categorias:

- DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO

Data Início:

04/08/2021

Data Fim:

25/08/2021

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
0005 - Rotaractianos
Projeto:
Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Reuniões ordinárias do Club de e grupo do Rotaract Club de Viçosa no Whatsapp
Parcerias:
Não houve parcerias
Cronograma de Atividades:
04/08/2021
18/08/2021
25/08/2021

Descrição:

Os rotaractianos iniciaram as conversas com outros clubes de todo Brasil
Finalização da captação de projetos de outros clubes
Votação realizada em reunião para decidir o melhor projeto

Foram coletados de diferentes clubes ideias sobre projetos financeiros realizados durante o período pandêmico, onde cada
rotaractiano foi responsável por entrar em contato com pelo menos um clube de seu interesse. -Anderson Rotaract de
Barbacena (Sebo Compre Doe),Vinicius Rotaract de Ponte Nova (Rifa da camisa oficial) ,Sara Rotaract Club de Ipatinga /
Suncity (Fundraising) ,Madu Rotaract club de Ouro Preto (Comida de boteco) e Luana Rotaract Club de Mariana (Noite de
Caldos / Show de Talentos e venda de cartelas ) .
URL Site:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkNSYM3yZxnZwVkiwDg4Kw3oTSFI
r9u5OCCpevFDuixfuLHA/viewform?usp=sf_link

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O projeto foi realizado com o intuito de melhorar a comunicação entre clubes, onde coletamos as melhores ideias que
podem ser adaptadas pelo RTC de Viçosa. Ao final do período foram coletadas 6 ideais de 5 clubes distintos, na reunião do
dia 25/08/21 foi realizada uma votação via google forms onde a ideia da camisa oficial venceu a disputa
Grau de
Dificuldade:

- Baixa

Palavras-Chave:

- Finanças, Comunicação, Companheirismo

Lições Aprendidas:
O período pandêmico infligiu muitas dificuldades com relação à realização de projetos financeiros, podemos constatar que
os projetos desta área estão ligados a realização de atividades presenciais.
Resumo:
O projeto Benchract tem o intuito principal de promover uma troca de informações entre os diferentes clubes do mundo,
promovendo o companheirismo e servindo de inspiração para que novos e bons projetos sejam compartilhados.
Emitido em 17/05/2022
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