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PROJETO
Desayunemos Juntos Brasil
ROTARACT CLUB UNIVERSIDADE MACKENZIE - D. 4610
Data Hora Cadastro / Alterado em: 10/06/2018 22:06:33
Justificativa:
Exitem cerca de 16 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo segundo o senso
demográfico divulgado pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O centro de São
Paulo, região de atuação do clube, concentra uma grande parte desse público que tem pouco
acesso a vestimenta, alimentação e condições básicas de sobrevivência. Adicionalmente, sabe-se
que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, uma vez que é o momento de maior
absorção de nutrientes pelo corpo humano ajudando no funcionamento adequado do organismo.
Objetivo Geral:
Distribuir kits de café da manhã e opções de agasalho (roupas e cobertores) para as pessoas em
situação de rua da regiâo central de São Paulo abrangindo os bairros de: Vila Buarque, Consolação,
Higienópolis e Santa Cecília.
Objetivo Especifíco:
- Distribuir kits de café da manhã (meta de 50 na segunda edição) para pessoas em situação de rua
- Arrecadar agasalhos e cobertores com parceiros da comunidade para realizar a distribuição para as pessoas em
situação de rua
- Conversar com o público para entender as reais necessidades e mapear projetos futuros
- Realizar duas edições do projeto ao longo da gestão
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Internacionais

Data Início:

08/07/2018

Data Fim:

07/04/2018

Data Finalização:

10/06/2018

Relatório Financeiro:
05/08/2017
05/08/2017
05/08/2017
05/08/2017
05/08/2017
03/03/2018
03/03/2018
23/03/2019

55 cobertores
120 agasalhos
Doação FEDEX*
Doação Just Fit**
Compra de café da manhã (1ª edição)
Doação dos associados
Arrecadação Voucher Solidário
50 kits de café da manhã (2ª edição

Quem trabalhou no Projeto:

0007 - Rotaractianos
0003 - Voluntários Adicionais

Público Alvo:

- de 19 a 30 anos

550,00
3.200,00
550,00
3.200,00
-50,00
132,00
145,00
-227,82
Saldo: R$ 7.499,18

Meios de Divulgação:
Facebook (Página do clube, grupos de trabalho voluntário da universidade, página ?Te Vi no Mackenzie?), canal
Mackenzie Voluntário, grupos de Whatsapp e boletim do Rotary padrinho
Parcerias:

FEDEX, Just Fit, Mackenzie Voluntário, Rotaract de São Paulo ESPRO
Cronograma de Atividades:
08/07/2017
13/07/2017
07/08/2017
03/03/2018
24/03/2018
28/03/2018
06/04/2018
07/04/2018
10/06/2018
13/08/2018

Decisão de realização do projeto, continuando o trabalho iniciado em gestões anteriores
Inicio das discussões com FEDEX para parceria
Retirada das doações de cobertores com a FEDEX
Definição da segunda entrega do projeto
Criação do projeto de finanças (Voucher Solidário) para arrecadar fundos para o Desayunemos
Retirada da doação de agasalhos recebidos da Just Fit
Compra dos ingredientes e preparação dos kits de café da manhã
Segunda edição da gestão com entrega dos kits de café da manhã e de agasalhos
Report do Desayunemos Brasil para idealizador mundial - Rotaract Club Guayaquil (Equador)
Primeira edição da gestão com entrega dos cobertores e agasalhos e compra de café da manhã
para algumas das pessoas em situação de rua

Descrição:
Com o grande contigente e a ausência de políticas públicas voltadas para este foco de atuação, apresentado na
justificativa, percebemos a necessidade de atender pessoas em situação de rua da região em que atuamos, dada a
dificuldade apresentada por parte delas em realizar a primeira refeição diária. Em parceria com o Rotaract Club de
Guayaquil - distrito 4400, Equador - começamos na gestão 2015/16 o projeto Desayunemos Juntos, com o objetivo
de proporcionar o desjejum, com a distribuição de café da manhã, para desabrigados.
Na gestão atual, solicitamos ao Rotaract Club de Guayaquil, idealizadores do projeto, uma autorização para seguir
com este no Brasil mesmo sem a participação direta dos mesmos, nos tornando deste modo embaixadores do
Desayunemos Juntos Brasil com a prerrogativa de compartilharmos nossos aprendizados com os demais clubes
realizadores do projeto para garantir um processo de melhoria contínua.
Optamos por realizar duas edições ao longo da gestão distribuindo não apenas café da manhã mas também
agasalhos e cobertores, além de conversar com os moradores para entender os motivos de estarem nessa situação
e mapear as necessidades para a realização de outros projetos.
Conseguimos duas parcerias importantes (FEDEX e Just Fit) para arrecadação dos agasalhos e cobertores,
aumentando a abrangência do projeto. Atingimos 50 pessoas em cada edição e criamos oportunidades de novos
trabalhos.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
Distribuição de: 50 cobertores (primeira edição), aproximadamente 120 peças de agasalhos (duas edições), 50 kits
de café da manhã (segunda edição).
Conversa com mais de 70 pessoas em situação de rua conhecendo mais sobre a sua realidade, tendo troca de
experiências e bate papo sobre as dificuldades de estar em condições menos vulnerabilidade na cidade de São
Paulo. Enquanto clube, pudemos aprender com as dificuldades do nosso público alvo a nos fortalecer para realizer
mais projetos com maiores impactos na sociedade.
Grau de Dificuldade:

- Média

Palavras-Chave:

- pessoas em situação de rua; café da manhã; agasalhos

Lições Aprendidas:
Estamos acostumados a doar o que entendemos que as pessoas precisam, com esse projeto aprendemos que às
vezes as necessidades são diferentes e temos que nos adequar a elas. No projeto entregamos cholates junto com os
kits de café da manhã, trazendo um diferencial poucas vezes doado a pessoas em situação de vulnerabilidade
social.
Resumo:
Distribuição de café da manhã, agasalhos e cobertores para pessoas em situação de rua e conversas para
mapeamento de oportunidades de projetos.
Emitido em 17/10/2018
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