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PROJETO
Um Banco de Projetos
ROTARACT CLUB PONTA GROSSA ALAGADOS - D. 4730
Data Hora Cadastro / Alterado em: 08/06/2018 19:06:51
E-mail do Clube: rotaract.alagados@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractAlagados
Justificativa:
O projeto "Um Banco de Projetos" foi desenvolvido para atender à necessidade de angariarmos recursos financeiros para
manutenção do clube e desenvolvimento de outros projetos
Objetivo Geral:
Captar recursos para desenvolver projetos.
Objetivo Especifíco:
Venda de algodão doce;
Venda de mini cactus;
Venda de cestinhas produzidas pela APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais;
Divulgar Rotaract.
Categoria
Principal:

- Finanças

Outras Categorias:

- Imagem Pública

Data Início:

01/09/2018

Data Fim:

10/09/2018

Data Finalização:

08/06/2018

Relatório Financeiro:
10/09/2017 Lucro obtido com a venda de cactus e calanchoe
1.726,25
10/09/2017 Lucro obtido com a venda de algodão-doce
1.535,40
10/09/2017 Lucro obtido com a venda de cestas produzidas pela APAE
30,00
Saldo: R$ 3.291,65

0005 - RotaKids
Quem trabalhou no
0015 - Rotaractianos
Projeto:
0015 - Rotarianos

Público Alvo:

- até 12 anos
- de 13 a 18 anos
- de 19 a 30 anos
- de 31 a 50 anos
- de 51 a 65 anos

Meios de Divulgação:
A Expo&Flor foi amplamente divulgada no município de Ponta Grossa através dos jornais impressos, propagandas
transmitidas na televisão, redes sociais e outdoors.
Parcerias:
A Expo&Flor tem diversos parceiros, e a Barraca de Cactus contou com a parceria da APAE - Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais- no ano de 2017.
Cronograma de Atividades:

01/09/2017
10/09/2017

Início da Expo&Flor e da Barraca de Cactus
Término da Expo&Flor e encerramento das atividades da Barraca de Cactus

Descrição:
"Um Banco de Projetos" foi desenvolvido através da Barraca de Cactus do Rotaract Club Ponta Grossa Alagados, que é
montada na entrada da Expo&Flor e permanece durante os dez dias de feira. Durante esse tempo todo, os rotaractianos
doclube se revezam para manter no mínimo duas pessoas por turno, uma vez que é preciso um ausentar-se em situações
de pagamento com cartão de crédito e para fazer algodão doce. A máquina de algodão doce foi acoplada à nossa barraca e
todos do clube aprenderam a fazer o algodão doce gigante, que foi sucesso entre as crianças. Além da venda de mini
cactus e algodão doce gigante, neste ano o clube também vendeu cestinhas produzidas pela APAE- Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais-. O clube aguarda ansiosamente pelo mês de setembro, pois é partir da Expo&Flor que os
recursos para a execução dos projetos são angariados.
URL Site:

https://www.facebook.com/expoflorpontagrossa/

Fotos do Projeto:

https://www.facebook.com/expoflorpontagrossa/

Resultados Qualitativos e Quantitativos:
O clube arrecadou R$ 1726,25 com a venda de mini cactus e calanchoe, R$ 1535,40 com a venda de algodão doce e R$
30,00 com a venda de cestinhas produzidas pela APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -, totalizando R$
3.291,65 de lucro.
Grau de
Dificuldade:

- Alta

Palavras-Chave:

- feira algodão-doce mini-cactus

Lições Aprendidas:
A Expo&Flor é uma excelente oportunidade para manter o clube unido, uma vez que todos, sem exceção, colaboram. Então
o conceito de companheirismo é reforçado. Alguns companheiros que até então não tiveram experiência com atendimento
ao público e vendas, passa a ter. Assim, mais um aprendizado é acrescentado. Por fim, fica a lição de que se todos
estivermos unidos com um mesmo objetivo, podemos fazer a diferença e conquistar grandes resultados
Resumo:
"Um Banco de Projetos" é a maneira que o clube encontrou de angariar recursos para desenvolver outros projetos, e o faz
através da Barraca de Cactus, que consiste na venda de produtos, especialmente mini cactus, algodão-doce gigante e
cestinhas produzidas pela APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- durante a tão esperada Expo&Flor- feira
que acontece anualmente em Ponta Grossa e recebe a visita de milhares de ponta-grossenses e moradores das cidades
próximas. O lucro obtido com a venda dos produtos é destinado ao desenvolvimento de outros projetos.
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