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PROJETO
SOPÃO - TEM QUE MUDAR O NOME
ROTARACT CLUB PANAMBI - D. 4660
Data Hora Cadastro / Alterado em: 29/06/2018 13:06:20
E-mail do Clube: rotaractpanambi@gmail.com
Facebook do Clube: https://www.facebook.com/RotaractClubPanambi/
Justificativa:
Em função da visível desigualdade social vivida na comunidade panambiense, algumas pessoas ficam
desamparadas de alimentos, oportunidades e um muitas vezes de um pequeno ato de carinho.
Objetivo Geral:
O projeto tem como objetivo levar uma porção de sopa e de carinho a quem mais necessita do bairro mais carente
da cidade de Panambi.
Objetivo Especifíco:
Reservar data e local.
Listar ingredientes necessários.
Arrecadar ingredientes através de doações.
Preparar os ingredientes.
Preparar a sopa.
Entregar uma porção a cada necessitado.
Categoria Principal:

- Comunidade

Outras Categorias:

- Imagem Pública

Data Início:

22/06/2018

Data Fim:

29/07/2018

Data Finalização:

Em Andamento

Relatório Financeiro:
Saldo: R$ 0,00

Quem trabalhou no Projeto:

0018 - Rotaractianos
0003 - Voluntários Adicionais

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
- mais de 66 anos

Parcerias:
Rotary Club Panambi, Rotary Club Cidade das Máquinas, Casa da Amizade, Poder Legislativo da Cidade de Panambi,
(mercados que doaram)
Cronograma de Atividades:
22/06/2018 Surgimento da necessidade
23/06/2018 Reserva da data e local
30/06/2018 Confirmação da quantidade de pessoas necessitadas

Descrição:

Na data de 22/06 surgiu a necessidade da realização de um projeto junto ao bairro João Armindo Shtalhofer, bairro
este conhecido na comunidade panambiense como sendo o bairro mais necessitado da cidade. Na mesma data foi
definido o projeto como sendo um sopão. Na data de 23/06 entramos em contato com vereadores da cidade em
busca de contatos do internos ao bairro, facilitando assim a comunicação com os moradores. Na ocasião foi definida
a data de 29/07 e o Centro Comunitário do bairro o local para realização da entrega de porções aos moradores mais
necessitados.
Resultados Qualitativos e Quantitativos:
projeto em andamento
Grau de Dificuldade:

- Alta

Palavras-Chave:

- Sopa, Comunidade, Carente, Necessitados

Lições Aprendidas:
projeto em andamento
Resumo:
projeto em andamento
Emitido em 22/07/2018
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