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PROJETO
Rota ExChange
ROTARACT CLUB VIçOSA - D. 4521
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/08/2021 17:08:19
Site do Clube: https://www.instagram.com/rotaractvicosa/
E-mail do Clube: rctvicosa@gmail.com
Facebook do Clube: www.facebook.com/RotaractVicosa
Justificativa:
Diante da vontade de estreitar laços com clubes de outros países e entrar em contato com novas culturas e experiências, o
Rotaract Club de Viçosa desenvolveu um projeto que pudesse sanar este desejo
Objetivo Geral:
Realizar uma troca e execução de projetos com um Rotaract Club de outro país.
Objetivo Especifíco:
- Criar convite para ser enviado ao clube convidado
- Entrar em contato com um clube de outro país
- Realizar o projeto do outro clube
- O clube escolhido executar um dos nossos projetos
Categoria
Principal:

- Internacionais

Outras Categorias:

- Não se Aplica

Data Início:

04/08/2021

Data Fim:

Em Andamento

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no
Projeto:
Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

Meios de Divulgação:
Reuniões ordinárias do Rotaract Club de Viçosa;
Grupo do Rotaract Club de Viçosa no Whatsapp.
Parcerias:
xxxxxxxxxx
Cronograma de Atividades:
14/07/2021
18/07/2021
19/07/2021
21/07/2021
31/07/2021
04/08/2021

Apresentação das ideias de projetos
Reunião da Comissão de Serviços Internacionais
Clube ___ aceitou o convite para participar do projeto
Escolha do projeto
Reunião da Comissão de Serviços Internacionais
Aprovação do projeto em reunião ordinária

Descrição:
Inicialmente foi decidido que cada membro da diretoria de Serviços Internacionais idealizaria um projeto para estreitar
laços com clubes de outros países. Estes projetos foram apresentados em reunião ordinária (14/07) e os associados
votaram, através de um formulário no Forms, seu projeto favorito. Na reunião do dia 21 de julho foi divulgado o resultado
do concurso de projeto e a ideia inicial deste projeto foi escolhida como vencedora. O projeto se baseia em uma troca de
projetos com algum clube internacional convidado.
No dia 31 de julho, em uma reunião da comissão de Serviços Internacionais, foi decidido que inicialmente seria escolhido
somente um clube para participar do projeto. Também foi acordado que alguns projetos seriam sugeridos para o outro
clube para que este escolhesse o que iria executar.
Em 4 de agosto o projeto foi aprovado em reunião ordinária e no dia posterior o nome Rota Exchange foi escolhido pela
comissão de Serviços Internacionais para nomear o projeto.
Em uma reunião no dia 18 agosto foi acordado que primeiro entraríamos em contato com clubes participantes de um grupo
de Whatsapp com presidentes de diversos países, como Polônia, Uganda, Nigéria, Índia e Paquistão. Caso nenhum destes
clubes aceitasse o convite para participar do projeto, buscaríamos contatos em comum com associados do nosso clube.
Nesta reunião também criamos a mensagem de convite e explicação do projeto e decidimos quem a enviaria. No dia
posterior, o clube ___ da Nigéria aceitou participar do nosso projeto. A partir disso, escolhemos 3 dos nossos projetos já
realizados e finalizados, traduzimos suas respectivas descrições e enviamos para que os clubes escolhessem. Os projetos
enviados foram: ?Prato Cheio?, ?Cineract? e ?Rotaract na Cozinha?.
URL Site:

https://www.instagram.com/rotaractvicosa/?hl=pt-br;

Vídeo do Projeto:

xxxxxxxx

Fotos do Projeto:

xxxxxxxxxxx

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grau de
Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- Internacionais; Troca; Projetos

Lições Aprendidas:
O Rotaract Club de Viçosa pode aprender como é fácil expandir as fronteiras e entrar em contato com outros países e
continentes. O clube da Nigéria foi extremamente aberto a proposta do projeto e engajou de maneira extremamente
satisfatória na proposta, o que mostrou para nosso clube como os projetos de internacionais além de importantes podem
ser feitos de maneira fácil e leve. Isso quebrará os estereótipos de que projetos de internacionais são mais complexos por
se tratarem de conectar indivíduos que vivem em realidades e locais distantes, abrindo a oportunidade para novos
engajamentos.
Resumo:
O projeto foi criado com o objetivo de trocar experiências, ter contato com uma cultura diferente e reproduzir projetos de
outros países. A ideia foi dada pela nossa presidente, Beatriz Lovisi, e por meio de uma ??competição interna??, a ideia foi
a mais votada e, portanto, desenvolvida. O projeto se baseia em uma troca de projetos com algum clube internacional
convidado.
Emitido em 17/05/2022
Desenvolvido por Geraçãoi9 - A Web do Seu Jeito!
www.geracaoi9.com.br

