A ARTE DE COMPARTILHAR CONHECIMENTO

PENSAR NO FUTURO

É O MAIS IMPORTANTE

PENSANDO NO FUTURO
Uma oportunidade única para vincular sua marca a um
projeto voluntário de cunho social, que auxilia estudantes a
darem seus primeiros passos no mercado de trabalho.

A ARH Serrana convida você a participar como patrocinador do Pensando no Futuro, um projeto
voluntário de cunho social, gratuito, que auxilia estudantes da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) a darem seus primeiros passos no mercado de trabalho, através de oficinas educativas
ministradas por empresários e profissionais voluntários.
O projeto aborda conteúdos como construção de currículo profissional, direitos e deveres do
trabalhador e postura profissional, entre outros. Ao término do curso, o participante recebe
certificado e currículo profissional. Além do treinamento para ingressar no mercado de trabalho,
os jovens são estimulados a pensar como cidadãos responsáveis.
O PENSANDO NO FUTURO foi implantado em 2009 e beneficiou, em onze edições, mais de 120
jovens.
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OBJETIVO:
Preparar pessoas em vulnerabilidade social para o mercado de trabalho.
O projeto PENSANDO NO FUTURO foi desenvolvido porque a ARH Serrana acredita
na responsabilidade social e que a educação é o principal meio de transformação
da realidade social. O objetivo foi de desenvolver um programa que oportunizasse
uma formação social e técnica a alunos de escolas, através do curso de iniciação
ao mercado de trabalho.
As escolas que já foram contempladas com a realização do projeto foram:
Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito Luciano Corsetti
Escola Municipal de Ensino Fundamental Eng. Dario Granja Sant’Anna
Escola Estadual de Ensino Médio Melvin Jones
Escola Estadual de Ensino Médio Imigrante
Sendo em média de 30 alunos por turma realizada, total de 224 jovens.
O departamento de eventos institucionais é responsável pela organização do projeto. Na
condução das aulas contamos com uma média de 12 voluntários por edição do projeto.
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8 ANOS DE PROJETO, MAIS
DE 120 JOVENS ATENDIDOS
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PENSANDO NO FUTURO

Estimativa de público: 84 alunos por ano beneficiados com o projeto
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BENEFÍCIOS DE PATROCINAR
1. Logomarca associada a todo o material
de divulgação do evento e site da ARH
Serrana;
2. Logomarca na mochila e pastas para
distribuição aos alunos do projeto.
3. Protocolo de abertura e encerramento;
4. Citação em protocolo e pronunciamento
no encerramento (formatura);
5. E-mail marketing (aproximadamente 860
e-mails), enviado a partir da divulgação
do evento, pela ARH Serrana, a todos os
seus associados.

Evento
Pensando no
Futuro 2017

Data

Cotas

Total

1º semestre

2 cotas de
R$ 2.500,00
cada

R$ 5.000,00
cota exclusiva
para os 2 eventos

(Março/Abril)

2º semestre
(Agosto)

Total
*É possível que uma única empresa adquira exclusividade de divulgação.

R$ 5.000,00*

ATUAÇÃO DA ARH SERRANA
Anualmente, a ARH Serrana tem ampla programação desenvolvida para seus associados
e também para a comunidade local e da serra. Essa programação, conforme os Princípios e
Missão, tem por objetivo oportunizar o aprimoramento do público, a troca de experiências, o
encontro técnico e também social e festivo de pessoas e profissionais de Recursos Humanos
e/ou que atuam na Gestão de Pessoas.
Essa programação é gerada a partir de um planejamento e orçamento desenvolvidos
anualmente e, dentro dela, estão previstos eventos de baixo custo ou até mesmo gratuitos
para os associados.
Uma fonte de receita necessária para a ARH realizar toda essa programação são os
patrocínios. Se por um lado os patrocínios possibilitam a entidade cumprir a programação de
alguns eventos, por outro esse patrocínio é também uma oportunidade de outras entidades
associativas, ou empresas, associarem sua marca aos eventos da ARH Serrana e, dessa
forma, além de serem parceiras no desenvolvimento das pessoas e da comunidade, terem a
oportunidade de divulgar sua marca, produtos e, sem sombra de dúvidas, sua imagem.
Conheça as oportunidades que a ARH Serrana disponibiliza
para a sua marca ser vista perante o público de RH.
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ARH SERRANA
MISSÃO
Promover constante aprimoramento de seu público, por meio de produtos e serviços, atuando
como agente de mudança.
PRINCÍPIOS
•
•
•
•
•
•
•

Comportamento ético
Associado como razão do negócio
Voluntariado como fator de sucesso
Qualidade em todas as ações
Melhoria contínua
Crescimento sustentável
Responsabilidade socioambiental

VISÃO
Ser a associação de referência em desenvolvimento, integração e valorização de pessoas e
organizações na Serra Gaúcha até 2018.
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Rua Ítalo Victor Bersani, 1134
95050-520 - Caxias do Sul - RS
Fone: 54 3228 7332 - Fax: 54 3228 2680
arh@arhserrana.com.br
www.arhserrana.com.br
www.facebook.com/ARHSerrana
www.twitter.com/ARHSerrana

ASSOCIADOS PATROCINADORES: ADVANCE GESTÃO DE PESSOAS - CÍRCULO

DETELLA RESTAURANTES EMPRESARIAIS - EMERCOR EMPRESAS RANDON
FACULDADE MURIALDO - MARCOPOLO - METADADOS - PROALT - PROTESUL - RODOIL - SIMECS

