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PROJETO
Feira Social
ROTARACT CLUB SÃO PAULO - ALIANÇA RIO BRANCO - D. 4610
Data Hora Cadastro / Alterado em: 02/06/2018 19:06:53
Site do Clube: aliancalapa.wordpress.com
E-mail do Clube: aliancariobranco@gmail.com
Facebook do Clube: Rotaract Club SP Alianca Rio Branco
Justificativa:
Tendo em vista a necessidade de unir as instituições necessitadas e carentes de ajuda como as pessoas da
comunidade e potenciais colaboradores de projetos sociais e causas nobres é que decidimos fazer uma feira
juntando todos num só lugar onde serão expostos os trabalhos desenvolvidos para os interessados e colaborar com
o desenvolvimento dos projetos já existentes.
Objetivo Geral:
Criar um feira de exposição dos projetos das instituições locais, ser um evento em que as pessoas possam conhecer
os projetos da comunidade e contribuir como puderem.
Objetivo Especifíco:
Encontrar instituições de diversas áreas (Animal, social, ambiental etc) para apresentarem seus projetos.
Ser um evento em que as pessoas/famílias possam ir e conhecer a todos os projetos e contribuir da maneira
puderem (voluntários, contatos, doações etc)
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Imagem Pública

Data Início:

06/10/2018

Data Fim:

07/10/2018

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
01/10/2018 Aluguel da Barracas Palco
05/10/2018 Locação do Local (Praça/Villa Lobos)
05/10/2018 Doação da Locação
Saldo:

Quem trabalhou no Projeto:

0005 - Contratados
0007 - Rotaractianos
0005 - Rotarianos
0010 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos

Meios de Divulgação:
Mídias Sociais (Instagram e Facebook)
Whatsapp
Jornal Local
Parcerias:

0,00
0,00
0,00
R$ 0,00

SubPrefeitura
Cronograma de Atividades:
19/05/2018 Elaboração da ideia
16/06/2018 Planejamento do Projeto
22/07/2018 Contrato com as intituições
22/07/2018 Reserva da Locação
04/08/2018 Reserva das Barracas/Palco
01/09/2018 Inicio da Divulgação
06/10/2018 Dia Previsto para o evento

Descrição:
Reunir as instituições locais para exporem seu projetos. Durante haverá um palco com apresentações e food trucks.
As pessoas que estiverem passeando podem visualizar os projetos que ocorrem na comunidade e ajudar como
puderem. Tendo sucesso fazer periodicamente essa feira.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
As instituições ganharão visibilidade e mais contribuidores.
A população conhecerá os projetos que ocorrem na região.
Palavras-Chave:

- Feira Social; Bairro; Instituições; Divulgação; Arrecadação;

Resumo:
Fazer uma feira social em que as instituições possa mostrar seus projetos, as pessoas que estiverem passeando
podem conhecer e ajudar. O evento será alegre com música e food trucks.
Emitido em 17/10/2018
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